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Алғысөз

Жаһанданған әлемде экономикалық және саяси-әлеумет-
тік өзгерістер орын алуда, әлеуметтік-саяси салаларда болып 
жатқан интеграция жақын арада тоқтамайды. Бұл үдеріс ерек-
ше маңызға ие болып, азамзат тіршілігінің бар саласын қамтып 
отыр. Жаһандану болып өтіп кеткен жоқ, ол – бізбен замандас 
құбылыс. Әлемдік кеңістіктегі мәдениетаралық қатынастар-
дың күрделі өзгерістері бірнеше мағынаны, ерекшеліктер мен 
қолданыстарды білдіреді. Сонымен, жаһандану аспектілеріне 
мыналарды қарастыруға болады: 

•	 Әлеуметтану мен коммуникация салаларында 
жаһандану заманауи мәдени өнім құралдары (фильм-
дер, теледидар, интернет, жаппай жарнама және т.б.) 
үстемдік ететін ғаламдық бұқаралық мәдениет деп 
түсіндіріледі. Мұнда батыстың мәдени құндылықта-
ры мен техникалары басым болуда. Қазақстанның 
мәдени-қоғамдық кеңістігінде жаһандану міндетті 
түрде модернизациямен «жаңғырумен» бірге дамуда. 
ҚР Тұңғыш Президенті Н.Назарбаевтың «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы [1] аясында 
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 
оқулық» жобасы, «Мемлекеттік тілді латынға көшіру 
жөніндегі жоба, «Туған жер» жобасы, «Қазақстан-
ның киелі жерлері» жобасы, «Жаһандағы заманауи 
қазақстандық мәдениет» жобасы қолға алынып, іске 
асуда. Н. Назарбаев «Ұлы даланың жеті қыры» атты 
мақаласында [2] жеріміз бен халқымыздың тарихын 
зерттеуге және ұғынуға баса назар аударуға шақыра-
ды. Бұл жобалардың басты мақсаты – жаһандық бәсе-
келестікте өз рухани құндылықтарымызды сақтау, 
дамыту және әлемге қазақи бірегейлігімізді паш ету, 
тарату, жастарды елжандылыққа, өз құндылықтары- 
мызды қастерлеуге тәрбиелеу болып табылады. 

•	 Білімнің жаһандануы. Жаһанданудың артықшылығы 
білім саласында әлемдік білім алуды қолжетімді жа-
сады. Жаһандану объективті шындық ретінде жоғары 
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білім берудің ұлттық жүйесінен жалпы адамзаттық 
этикалық құндылықтарға бағытталған, халықаралық 
ынтымақтастық қажеттілігін ескеретін жаңаша мақ-
сатты бағдарлануды талап етті. 2010 жылы Қазақстан 
жоғарғы білім берудің еуропалық аймағына  қатыса-
тын елдердің Білім беру Министрлерінің ІІ Болондық 
Форумында – Қазақстан Болондық үдеріске енді.  Бо-
лон процесінің қағидаларына сәйкес, ЖОО-да білім 
беру, ғылыми, қаржылық, халықаралық және өзге де 
қызметтерін жүзеге асыруда еркіндік берілді. Бұл сту-
денттердің академиялық кеңістікте әлемдік ұтқыр-
лығын арттырды, сонымен қатар түлектерге жаһандық 
сұраныстағы жұмыстарға орналасуларына мүмкіндік 
берді. Дүниежүзілік азаматтар (notion of global citizens) 
мен дамыған жаһандық жүйенің білімді жұмыс күші 
(the well-educated workforce) деген түсініктердің пай-
да болуы білім берудің басымдықтарын өзгертті және 
тез өзгеретін жаһандық бизнес-ортаға даярлау үшін 
білім берудің дәстүрлі қалыптасқан стандарттары мен 
бағдарламаларына өзгерістер енгізілуде. Себебі сту-
денттер жаһанданған әлемнің өздеріне қойып отырған 
міндеттерін шеше алулары үшін көпмәдениетті, көпса-
лалы ұжымдармен жұмыс жасауға қажетті дағдылар-
мен қарулануы керек. Сонымен қатар, жаһанданудың 
шапшаңдығын мойындай отырып, кейбір елдер жаһан-
данудың жаңа тенденцияларының талаптарына жауап 
беретін білім беру шеңберіндегі өздерінің мәдени 
әралуандығын нақтылау бойынша тиімді ізденістер 
жасады. 

•	 Мәдениеттің жаһандануы әртүрлі елдердің мәдени 
құндылықтарының алмасуына, дәстүрлердің жақын- 
дауына ықпал етеді. Жаһандану адамзат тіршілік 
етуінің басқа салалары тудырған күрделі проблема-
ларына қарамастан, қазіргі заманғы өнердің дамуына 
оң тенденция беруде, жергілікті көркемдік сахнаның, 
жеке өнер иелерінің [3] халықаралық контекстке енуіне 
мүмкіндік берді, өнер саласындағы нарықты, шығар-

машылық және сыни ойлауды тереңдетіп,  өнердің да-
муына ықпал етті. Мәдени жаһандану әлемнің әртүрлі 
елдері арасындағы іскерлік және тұтынушылық мә-
дениеттің жақындасуымен және халықаралық байла-
ныстың өсуімен сипатталады. Бір жағынан, бұл жеке 
ұлттық мәдениеттерді бүкіл әлемде насихаттауға мүм-
кіндік берді, екінші жағынан, танымал халықаралық 
мәдени құбылыстар ұлттық өнерді ығыстыруы неме-
се оларды әлемдік мәдениетке айналдыруы мүмкін. 
Бұл ұлттық мәдени құндылықтардың шектелуі және 
жергілікті әлеуметтік топтардың этникалық мәдени-
еттерінің жандануы үшін күресуі деп қарастырыла-
ды. Бүгінгі Қазақстан ұлттық жандану кезеңін бастан 
кешіруде. 

•	 Саясаттану және халықаралық қатынастарда 
жаһандану өзімен бірге ұлтаралық ұйымдар мен ха-
лықаралық режимдерді, яғни ортақ қабылданған заңдар 
мен әлемдік тәжірибелерді алып келді. Жаһандану – 
бұл мемлекеттер, мемлекеттік ұйымдардың, ұлттық 
және этникалық бірлестіктердің мәдени, идеологиялық 
және экономикалық интеграциялануының ортақ және 
көпқырлы процесі. Егемен мемлекеттердің трансұлт-
тық және ұлтаралық ұйымдарға мүше болуы, енуі/
шығуы үлкен алаңдаушылық тудырады. Әлемдік жүйе 
келешекте ортақ тіл, мәдени тәжірибелер және инсти-
туттар арқылы байланысқан ортақ саяси жүйесі (ортақ 
әлеуметтік және мәдени жүйесі) бар әлемге ұмтылуда. 
Ұлттық мемлекеттердің тәуелсіздігі, елдер мен ұлттар-
дың  өзін-өзі сақтауы үшін олардың ғаламдық дамуға 
төтеп беріп, жаһандық өркениет көшінен қалмай әре-
кетке көшуі – уақыттың қатал талабына айналып отыр. 

•	 Экономикалық жаһандануға Француз экономисті Жак 
Атталидің пікірінше, адамзат тарихындағы жаһандық 
үш кезеңнен тұрады: діни, жаугершілік және сауда. 
Алғашқысы  – Құдай культіне, екіншісі – Күш куль-
тіне, үшіншісі – Ақша культіне негізделді. Егер діни 
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құрылыстың басында священник (имам) болса, ал             
жаугершілікте – көсем (король, патша және т.б.), 
саудада  – қаржыгер немесе саудагер тұрды. Жаһан-
данудың ғаламдық үшінші айналымын әлемнің 
азаматы ретінде дүние кезіп жүретін қаржыгерлер 
элитасының жаңа өкілдері анықтайды, оларды Ж.Ат-
тали «жаңа көшпенділер» деп атайды. Олар – сауда 
құрылымының жаңа түрін таратушылар, олар – жер-
гілікті мәдени ұлттық пайымдаулардан алыстайтын 
әлемнің жаңа азаматтары. Ж. Аттали бұл адамдар 
туралы: «Еркін саудагер заманауи ақпараттық техно-
логияларды пайдалана отырып, планетаны бірыңғай 
қаржы-экономикалық кеңістікке айналдырады, мұн-
да адамның өзі тауарға айналып кете барады»,- деп 
жазды [4]. Жаһанданудың экономикалық  мәселелері 
оның басқа аспектілерінен да басым тұратын, негізгі 
мақсатқа итеретін тетіктері болып табылады. Бей-
ресми статистикаға сүйенсек, Қазақстанда мұнай өн-
діру секторында 300 мыңнан астам адам тартылып 
отыр. Қарап тұрсақ, бұдан қазақстандықтардың 
көпшілігі мұнай саласынан табыс тауып отыр деген 
сөз. Шикізаты мол елде қаржы-экономикалық мәсе-
лелер болмау керек. Алайда біздің бұл пікірімізді 
норвегиялық экономист Эрик С. Райнерт «Бай мем-
лекеттер қалай бай болды, ал кедей елдер неге кедей 
болып қала берді?» деген кітабында жоққа шығара-
ды. Ал бұдан шығудың жолы – технологияны дамы-
ту. Яғни осы өндірісті шикізат ретінде өндіріп қана 
қоймай, технологиялардың көмегімен өңдей алсақ 
біз тәуелділіктен шыға аламыз [5]. Егер жаһандану-
дың артықшылықтары туралы айтар болсақ, жаһан-
дану халықаралық бәсекелестікті өршіте түседі. 
Бәсекелестік пен нарықтың кеңеюі мамандану және 
халықаралық еңбек бөлінісін тереңдетуге әкеледі. 
Жаһанданудың тағы бір артықшылығы – өндіріс 
ауқымындағы үнемділік, мұның өзі ысырапшылыққа 
жол бермеу мен бағаның төмендеуіне, соның салда-
рынан тұрақты экономикалық дамуға әкеледі [4].

Жаһандану теориясы ғаламдық деңгейде таралып жатқан 
кешенді байланысты, оның қайнар көздерін де, әлеуметтік тір-
шіліктің сан алуан салаларына тигізетін әсерін де ескере отырып 
түсінуді көздейді. Жаһандық өзгерістермен және трансұлттық 
экспансиямен сипатталатын жаңа геосаяси жағдай тұсында жер-
гілікті халықтардың ұлтжандылық сипаты өсуде, әр ұлт мәдени 
әралуандығын, яғни жаһандану заманында әрбір жеке ұлт пен 
этностың мәдени өзіндік болмысын сақтап қалу, оны одан әрі 
дамыту өзекті мәселеге айналып отыр. Бұл тұста ұлттық жаңғы-
руды рухани жағынан дамыту кезек күттірмейтін жұмыс болып 
табылады.  Жаһанданудың келеңсіз жақтарына төтеп беру үшін 
қазақ халқы менталитетіне тән гуманистік құндылықтар негізінде 
қазақстандықтарды топтастыра отырып, сыртқы мәдени, рухани 
ықпалдарға қарсы оның ішкі «иммунитетін» күшейту, бәсекелес- 
тік жағдайында өмір сүруге үйрету дамудың басты көзі болып та-
былады [6]. 

Оқу құралы туралы.  Бакалавриат бағдарламасына арналған 
«Тіл және жаһандану» атты оқу құралы жаһандану тұсындағы 
әлемдегі саяси, мәдени әлеуметтік өзгерістер аясында тіл мәсе-
лелерін қолданбалы аспектіде қамтып, студенттің осы мәселелер 
төңірегіндегі білімі мен коммуникативтік құзіретін қазақ тілінде 
тереңдетуді мақсат етеді. Құрал студенттің тілдік даярлығының 
жоғары деңгейіне арналған. Оқыту тәжірибесі көрсеткендей, 
жаһандану мен тілге қатысты мәселелерді академиялық мақсатта 
оқытуда қазақ тіліндегі оқыту материалдарына қажеттілік туында-
ды. Оқу құралында жаһанданған  әлемдік тәжірибеде қолданылып 
келе жатқан негізгі терминдер мен ұғымдар: тіл қауымдастығы, 
код араластыру, интерференция, әлемдік тіл,  глоколизация, қа-
зақ тіліндегі конвергенция көріністері, мәдени бірегейлік, мәдени 
әралуандық, әлемдік тіл саясаты мәселелері және т.б. тақырып-
тар қамтылды. Осы мақсатта оқу құралында автордың тақырып 
төңірегіндегі ізденістері мен тақырыпқа қатысты дереккөздерден 
аударма еңбектері енгізілді.

«Тіл және жаһандану» атты оқу құралында тіл, оның ішін-
де әлеуметтік тіл білімі, мәдениеттану, саясаттану, әлеуметтану 
ғылымдары аясындағы мәселелер топтастырылған. Жаһандану-
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ды шектеп тек бір ғылымның ауқымында қарастыру қазіргі таңда 
мүмкін болмай қалды, себебі жаһанданудың адамзат тіршілі-
гінің бар саласына қатысын тек бір ғана оқу пәнінің ауқымында                      
қарастыру мүмкін емес. Жаһандық зерттеулер әлеуметтік және 
гуманитарлық ғылымдар арасындағы дәстүрлі шекаралардан 
асып, академиялық зерттеудің жаңа салааралық аспектісі ретінде 
дамытылады. Транспәндік бұл сала студенттердің халықаралық 
деңгейде бір-біріне байланысты тақырыптардағы әдебиеттермен 
танысуын талап етеді. Сондықтан жаһандық зерттеулердің алдын-
да тұрған ең үлкен міндет тез өзгермелі постмодерндік әлемнің 
ауыспалы және өзара тәуелді табиғатын қарастыратын түрлі білім 
салаларын синтездеп қарастыру болып табылады. 

Сыни тұрғыдан ойлауға арналған әдістемені басшылыққа 
алып, студенттің объективті ғылыми ойлау дағдысын қалыптас- 
тыру мақсатында әрбір тақырыптан кейін мәтін соңы тапсыр-
малары қорытындылау сұрақтары түрінде берілген.  Жаһандық 
және ұлттық құндылықтар өрісін байланыстыру мақсатында оқу 
құралының қосымша бөлімінде қазақ тілінің мақал-мәтелдерімен 
лингводидактикалық тапсырмалар берілді. Студенттердің анали-
тикалық ой-өрісін тереңдетуге бағытталған мақал-мәтелдердің 
семантикалық тақырыптарына сай арнайы бес тарауға бөлінген  
тапсырмалар жүйесі студенттің қазақ тіліндегі жазбаша және  
ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыруға арналған сабақта/                         
сабақтан тыс орындалатын жаттығулардан тұрады. 

 І ТАРАУ. ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 
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Тарау қарастыратын ұғымдар мен терминдер:

Тілдік қауымдастық – бұл ортақ әлеуметтік, экономикалық, 
саяси және мәдени байланыстармен және күнделікті өмірде 
бір-бірімен ортақ бір тілді немесе әртүрлі тілдерді қолдана-
тын әлеуметтік институттармен тікелей және жанама байла-
ныстар жасайтын адамдардың қоғамы. 

Бір-бірімен функционалды толықтыру қатынастарында бола-
тын белгілі бір тілдік қауымдастықтағы кодтар мен қосалқы 
кодтардың жиынтығы осы қауымдастықтың әлеуметтік-ком-
муникативті жүйесі деп аталады.

Тілдік қарым-қатынастағы код дегеніміз – коммуника-
тивтік актіге қатысушы адамдардың өзара сөйлесетін тілі,        
диалект, сленг, стиль сияқты сол тілдің келесі бір нұсқасы, 
вербальды қарым-қатынаста қолданылатын жүйе.

Екітілді сөйлеушінің сөйлеуі кезінде пайда болатын тіл нор-
маларынан ауытқу жағдайлары оның бірнеше тілдерді білуі, 
яғни тілдік байланыстар нәтижесінде пайда болады, бұл                 
интерференция деп аталады.

Тілдік экспанция дегеніміз – ата-бабалардың жеріндегі                
автохонды тілдердің  өзінің төл аумағынан ығыстырылуы 
және бөтен «импортталған» тілдің үстемдік құрып, таралуы.

Екі немесе одан да көп тілдердің өзара байланысуының нәти-
жесінде олардың біреуі немесе екеуі де өзгеріске ұшырауы 
мүмкін, бұл тілдердің бір-біріне әсер етуінен пайда болады, 
оны тілдік контакт (байланыс) деп атайды, бұл – екі немесе 
одан да көп тілдердің өзара әсері нәтижесінде көп не қостілді 
қоғамда жүзеге асатын әлеуметтік үдеріс.

Интерференциялық ықпалдың нәтижесінде өзара тығыз бай-
ланыстағы тілдік жүйелердің арасында ұқсастық көбірек пай-
да болады,  тілдер бір-біріне жақындай түседі – бұны конвер-
генция деп атайды.
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1.1. ТІЛ ҚАУЫМДАСТЫҒЫ. 
ҚОҒАМНЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

Қоғамның дамуы тілдің эволюциясына әсер етеді және де 
оның бағытын анықтайды. Яғни, қоғам тілдің дамуына әсер етеді, 
бірақ тілдің дамуы қоғамның даму заңдары бойынша емес, өз да-
муының ішкі заңдары бойынша іске асады. Тілдің даму заңдары 
қоғамның даму заңдарына сәйкеспейді, [7] лингвистикалық және 
әлеуметтік өзгерістер арасында біркелкі байланыс жоқ деп есеп-
теледі. Адам тілді қарым-қатынас құралы ретінде қолданады, 
жиі қолданыстағы тілдің өміршеңдігі артады. Тілдің дамуы мен 
қоғамның ілгерілеуі негізінен қатарлас келеді. 

Диалект түріндегі алғашқы лингвистикалық жүйелер алғашқы 
қауымдық қоғамның тайпаларында пайда болған. Алайда тайпа- 
аралық байланыстың  коммуникативті жүйесі ретінде ортақ тіл әлі 
қалыптаспағандықтан, тайпалар бір-біріне жақын диалектілерде 
сөйледі. Кейінірек, мемлекет және алғашқы ұлттар қалыптаса 
бастағанда, жақын диалектілердің негізінде көбіне мемлекеттің 
негізі болып, оны қалыптастырған рудың диалектісіне негізделген 
тіл пайда болды. 

Кейіннен көптеген этникалық топтар бір ұлт болып бірік-
кендіктен, ұлыстардан ұлттар құралған кезде анағұрлым күрделі 
құрылымға ие ұлттық тіл пайда болды. Мысалы, Батыста ұлт 
деп белгілі бір мемлекеттің аумағында тұратын азаматтар тобын 
айтады. Мысалы, Францияда француздар, басктар, Африка мен 
Шығыс Еуропадан келген иммигранттар тұрады. Осы аталмыш 
қоғамның лингвистикалық құрылымы өте күрделі болғандықтан, 
«тілдік қауымдастық» түсінігін қолданған орынды. 

Бір қарағанда, «тілдік қауымдастық» түсінігі түсіндіруді қажет 
етпейді, бұл – осы тілде сөйлейтін адамдар қауымдастығы. Алай-
да, шын мәнінде, мұндай түсінік жеткіліксіз. Мысалы, Францияда 
тұратын француздар мен француз тілінде сөйлейтін канадалықтар 
бір қауымдастық құрмайды. Сіз ағылшындар мен америкалықтар-
ды бір лингвистикалық қауымдастыққа біріктіре алмайсыз және 
сол сияқты т.б. Тіл бірдей, бірақ қауымдастықтар әртүрлі. 

Екінші жағынан, бір қалада тұратын, бір кәсіпорындарда жұ-
мыс істейтін әртүрлі тілдік бірлестіктер өз ана тілі ретінде әртүрлі 
ұлттық тілдерді білетін адамдардан құралады, мысалы, қазақтар, 
орыстар, өзбектер, татарлар, украиндар. Екінші типтегі құбылы-
старды – қостілділікті және ортақ әлеуметтік өмірдегі көптілділік-
ті зерттеу барысында «тілдік қауымдастық» түсінігі пайда болды, 
оның көмегімен бір тілдің немесе бірнеше тілдердің бір-бірімен 
өзара әрекеттесетін әлеуметтік шеңберін анықтауға болады.

Тіл маманы ортақ тілде сөйлейтіндердің бәрін бір тіл                            
қауымдастығына жатады деу дұрыс емес деп есептейді, мысалы, 
антрополог Зденек Зальцман былай дейді: «Бір тілде сөйлейтін 
адамдар әрқашан бір тілдік қауымдастыққа мүше бола бермей-
ді. Бір жағынан, Үндістан мен Пәкістандағы оңтүстік азиаттық 
ағылшын тілінде сөйлейтіндер АҚШ азаматтарымен ортақ тілді 
біледі, бірақ ағылшын тілінің басқа нұсқасын қолданғандықтан                 
және сөзайтым тұрғысынан ережелері әртүрлі болғандықтан, 
олар бөлек тілдік қауымдастықтарға жататыны  айқын ... »[8]. 
Зальцманнан да басқалардың пікірінше, тілдік кауымдастықты 
айтылым, грамматика, лексика және сөйлеу мәнері сияқты сипат-
тамаларға негіздеп, нақтырақ анықтау керек [9].

Тілдік қауымдастық – бұл ортақ әлеуметтік, экономикалық, 
саяси және мәдени байланыстармен және күнделікті өмірде бір-
бірімен ортақ бір тілді немесе әртүрлі тілдерді қолданатын әртүрлі 
әлеуметтік институттармен тікелей және жанама байланыстар жа-
сайтын адамдардың қоғамы. Тілдердің таралу шекаралары көбі-
несе саяси шекараларға сәйкес келмейді. Ең айқын мысал, қазіргі 
Африка, онда әртүрлі штаттардың тұрғындары бір тілде сөйлей 
алады (мысалы, Танзания, Кения, Уганда, ішінара Заир мен Мо-
замбикте жиі қолданылатын суахили тілі) және бір мемлекеттің 
ішінде бірнеше тіл бар (мысалы, Индонезияда 700-ге жуық, Ниге-
рияда екі жүзден астам тіл бар). Сондықтан «тілдік қауымдастық» 
түсінігін айқындау кезінде тілдік және әлеуметтік ерекшеліктердің 
үйлесуі маңызды. Егер біз тек тілдік ерекшеліктермен ғана шекте-
летін болсақ, онда оны қолданатын ортаны ескермей, тіл туралы 
сөйлесетін боламыз. Егер біз тек әлеуметтік сипаттамаларды еске-
ретін болсақ, онда осы әлеуметтік қауымдастықта қызмет ететін 
тілдер ескерілмеген болады. 

І ТАРАУ. ТІЛ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 
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Тілдік қауымдастық деп саны жағынан әртүрлі адамдар қоға-
мын, оның құрамында тұтас елмен қатар шағын әлеуметтік топ-
тарды да (мысалы, отбасы, спорттық топтар) қарастыруға бола-
ды. Әлеуметтік өмірдің ортақтығы мен тұрақты коммуникативті 
байланыстарының болуы тілдік қауымдастықты анықтайтын кри-
терийлер болып табылады. Бір тілдік қауымдастық басқаларына 
қарағанда жан-жақты бола алады. Бұған қазіргі Қазақстанның тіл-
дік қауымдастығын мысал ретінде алуға болады, оның құрамына 
республика, облыс, қала, аудан сияқты кіші көлемдегі лингвисти-
калық қауымдастықтар кіреді. Өз кезегінде қала лингвистикалық 
қауымдастық ретінде кішігірім лингвистикалық қауымдастықтар-                                      
ды – кәсіпорындарды, мекемелерді, оқу орындарын біріктіреді. 
Тілдік қауымдастықтың мөлшері неғұрлым аз болса, соғұрлым 
оның тілдік біртектілігі жоғары болады.

Қазақстанда мемлекетіміздің негізін қалаушы этнос – қа-
зақтар, екінші орында орыстар, және халқы 100 мыңнан асатын 
6  этнос бар. Бұл ұлттық тілдер өзара қарым-қатынасқа түсіп, әре-
кеттеседі. Қазақстанның ірі қалаларында қоғамдық өмірдің негіз-
гі формалары тілдердің едәуір аз мөлшерінің көмегімен, көбінесе 
екі тілде (қазақ және орыс) немесе үшеуінде (Ұйғыр ауданында 
– қазақ, ұйғыр және орыс тілдерінде) жүзеге асырылады. Зауыт, 
университет, орта мектеп сияқты тіл қауымдастықтарында бір тіл-
де, кейде екі тілде сөйлеу басымдық танытады. Алайда, шағын 
тілдік қауымдастықтарда, мысалы, коммуникативтік байланыстар 
тікелей жүзеге асатын отбасы бір емес, екі тілді де болуы мүмкін.

1.2.  ЭТНИКАЛЫҚ ТІЛ ЖӘНЕ АНА ТІЛІ

Қостілді қауымдастықтарда оның мүшелерінің көпшілігі 
бірнеше тілді меңгерген болып келеді. Осындай тілдік жағдаят-
та тілдерді меңгеру реті мен қостілді адамның өмірінде атқара-
тын рөліне байланысты тілдер бір-бірінен ерекшеленеді. Отан-
дық әлеуметтік тіл білімінде алғашқы болып меңгерілген тіл ана 
тілі болып табылады. «Ана тілі – жеке адамның этникалық тегін 
білдіретін белгілерінің бірі. Сонымен қатар ана тілі адамның ең 
жақсы білетін, әдетте, жанұяда қолданылатын тілі» [10,51]. Бір 

жағынан, ана тілі – бұл «ұлттың тілі, адамды өз халқымен, өткен 
ұрпақтармен, олардың рухани әлемімен байланыстыратын ата-ба-
балар тілі» [11,121]. Екінші жағынан, бұл баланың бойына ана 
сүтімен сіңіп, табиғи жолмен анасынан және оның айналасын-
дағы адамдармен әлеуметтік қарым-қатынасқа түсу барысында 
үйренген ана тілі, бірінші тілі» [12,17]. Ал, екі тілді отбасында 
өсетін балалар үшін, жоғарыдағы анықтамаға сәйкес, ана тілі бір-
нешеу де болуы мүмкін. Кейбір елдерде ана тілі немесе ата-ана 
тілі термині өзінің алғашқы тілінен гөрі этникалық топтың тілін 
де білдіреді. 

Әлеуметтік лингвистика баланың алғашқы отбасында үйрен-
ген тілін ана тілі деп қарастырса да, бұл сөз тіркесі күнделікті 
өмірде, публицистикада, тіпті кейбір ғылыми жұмыстарда келесі 
мағынада жиі кездесуі мүмкін: Балаларымыз ана тілінде сөйле-
мейді. Қала тұрғындары ана тілін ұмытып барады және т.б. Бұл 
мысалдарда ана тілі деп осы этносқа тән тілді түсінеміз, осы тұста 
этникалық тіл терминін қолдануға болады. Мысалға эвенктің эт-
никалық тілі әрқашан эвенк тілі болады; егер эвенк Якутияда дүни-
еге келсе, онда якут тілі оның ана тілі болып саналады. Ал қызметі 
мен тұратын мекеніне байланысты оның негізгі қарым-қатынас 
тілі орыс тілі болуы мүмкін. Ал, Қазақстандағы тілдік жағдаятқа 
байланысты, мысалы, ұйғыр не өзбек сияқты этникалық топтар-
дың өкілі өз тілдерімен қатар, қазақ не орыс тілін меңгеруі мүм-
кін, ал ана тілі ретінде олар өз этникалық тілдерін атауы мүмкін. 
Олар қазақ не орыс тілдерін қарым-қатынас тілі ретінде, яғни екін-
ші тіл, тіптен үшінші тіл ретінде қолдануы мүмкін. 

Адам балалық шағынан екі тілді бірдей дәрежеде меңгеретін 
жағдайлары да кездеседі. Негізінде бала көбінесе осы екі тілдің 
біреуінде сөйлеп бастайды, алайда мектеп жасына дейінгі уақытта 
оның бұл тілдерде сөйлеу құзыреті біртілді баланың қабілетімен 
пара-пар болуы мүмкін. Әрине, бұл жағдайда екі тіл де ана тілі 
ретінде қарастырылады. Кейде балалық шақта біртілді болған 
бала қысқа уақыт аралығында қостілділікке өтіп, толығымен жаңа 
тілде сөйлей бастайды, бұл – эммиграция нәтижесінде жиі орын 
алатын жағдай. Жасөспірім кезеңге келген кезде бұл бала бала-
лық шағында еркін меңгерген жалғыз тілі – ана тілін толығымен 
ұмытады. Бұл жағдайда ана тілі ретінде екінші тілді қарастырған 
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жөн. Яғни, ана тілі деп балалық шақта үйренген және ересек кезде 
де дағдылары сақталған тілді түсінеміз, сонымен қатар, адамның 
өміріндегі болған әлеуметтік өзгерістерге байланысты оның бір-
неше ана тілі де болуы мүмкін. Адамның ана тілінен кейін мең-
герген кез келген келесі тіл екінші тіл болып табылады. Әрине, 
осы анықтамаға сүйенсек, адам екінші тіл ретінде бірнеше тілді 
білуі мүмкін. Әдетте меңгеру реті бойынша екінші тілді үшінші 
тілден ажыратудың қажеті жоқ, себебі ана тілі болып табылмай-
тын тілдердің атқаратын функциялары мен оларды білу дәрежесі 
индивидтың тілдерді меңгеру ретіне байланысты болмайды. 

Қостілді қоғамда тілдер тең дәрежеде қолданылмайды. Адам 
қоғамдық өмірде, кәсіби қызметте, достарымен және отбасы мү-
шелерімен бейресми қарым-қатынас кезінде әртүрлі тілдерді қол-
данады. Әдетте тілдердің біреуі функционалдық қызметіне бай-
ланысты адамның күнделікті өмірінде қолдануында басымдық 
танытады, бұл тілді негізгі тіл (үстем тіл) деп атайды. Ал тіл иер-
менінің қоржынындағы басқа тілдер қосымша тілдер мәртебесіне 
ие болады. Бұл тілдерді коммуникант негізгі тілге қарағанда сирек 
және әлеуметтік маңыздылығы аздау жағдайларда пайдаланады. 
Қазақстандық тілдік жағдаятта негізгі тіл ретінде ұлтаралық қа-
рым-қатынасты жүзеге асыру үшін мемлекеттік тіл – қазақ тілі 
және ресми тіл – орыс тілі қолданылады. 

Жеке тұлға тілдік дағдыларды меңгеруіне қарай тілдер екі-
ге, бірі – күнделікті қарым-қатынас арқылы табиғи меңгерген тіл 
(адам өз ана тілін осылайша меңгереді) және арнайы үйренген тіл, 
яғни, адам өзі ниеттеніп мектепте, тіл курстарында немесе жеке 
өзі үйренген тілдерге бөлінеді. Ағылшын тіліне қатысты әлеу-
меттік лингвистиканың бұл саладағы терминологиясына шолу 
жасасақ: меңгеру тәртібі бойынша бірінші тіл first language деп 
аталады, ал одан кейін меңгерілген кез келген басқа тіл –  second 
language; коммуникативтік жағынан ең маңызды тіл – primary 
language, ал қолдануы шектеулі тіл – secondary language. Second 
language acquisition (екінші тілді меңгеру) – психолингвистика 
мен әлеуметтік лингвистиканың шекарасындағы жеке лингвисти-
калық пән болып табылады.

1.3. МҰРА ТІЛ

Кез келген ұлттың өзара қауымдаса тіршілік етуі үшін қажетті 
тіл – ол ана тілі де, ал жалпы тілге қатысты, оны үйрену, мең-
геру, қолдануға қатысты, алдағы бөлімдерде қарастырылғандай, 
«екінші тіл», «этникалық тіл»,  «шет тілі», «ресми тіл», «халық- 
аралық тіл» деген түсініктер де бар. Қазіргі жаһанданып отырған 
әлеуметтік ғылымдар саласында жоғарыда аталған түсініктердің 
қоғамда атқарар рөліне байланысты пара-пар не анықтамалары 
біршама сәйкесетін, не басқа қырынан түсіндірілген әлеуметтік 
тіл білімі терминдерінің кейбір тұстарын қарастырмақпыз. Қарас- 
тырмақшы түсінігіміз – «heritage language» отбасы тілі, тікелей 
аударсақ, «мұра» тіл, бұл – қазақстандық тілдік орта үшін түсін-
діруді қажет ететін жаңа түсінік.  

АҚШ 1990 жылдарға дейін өзін тек біртілді мемлекет деп 
танып келді. Дегенмен, америкалықтардың эмигранттық, тари-
хи-мәдени туыстық тамырларына байланысты олардың ағылшын 
тілінен басқа да тілдерді білетіндігінен, «отбасы тілі» концептісі 
негізінен АҚШ-та басталған мәселе болып табылады. Бұл тіл же-
келеген адамға не қауымға «шет тілі» емес, олар бұл тілде өза-
ра түсініседі, сөйлейді, жаза, оқи алады, ал кейбіреулері тек қана 
сөйлей алуы да мүмкін. Енді біреулері бұл тілді мүлдем түсінбеуі 
де мүмкін, бірақ ол осы тілде сөйлейтін отбасының не қауымның 
өкілі болғандықтан, оған тіл жат болмайды. Сонымен, Амери-
када қостілділік ресми түрде танылып, екітілді қолданушылар 
“bilingual English speaker” [Jenkins, 2000], “bilingual users of 
English” [McKay,2013] деп атала бастады. Алайда өз отбасы тіл-
дерін оқыту үдерісіне қатысты, ағылшын тілінен басқа тіл қоғамда 
«шет тілі» деп танылады. Америкалық зерттеуші О.Каган «отбасы 
тілі» АҚШ-тың қостілділігін қалыптастырып, жаһанды экономи-
када бәсекелестікке қабілетті жастарды даярлауда көмектесіп ке-
леді,- деп жазады [13]. Ол осы мәселені педагогикалық зерттеу 
деңгейіне көтеріп, оны оқытудың әдістемесін негіздеуші ғалым 
болып табылады. Белгілі ғалым Ф.Вальверду қостілділікті бірне-
ше түрлерге бөліп, соның бір түрі ретінде әулеттік және әлеумет-
тік қостілділікті (әулеттік қостілділік отбасы деңгейінде кездессе, 
әлеуметтік қостілділік бүкіл мемлекеттік деңгейде кездеседі) атай-
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ды. Сонда біздің қарастырып отырған «отбасы тілі» қостілділікті 
әулеттік деңгейде дамытатын қатынас құралы, билингваль түрлі 
жағдайға байланысты екі тілді қатар рецептивті және продуктивті 
түрде де қолданады. Мәселен, жұмыста, оқуда ресми жағдайда бір 
тілде, ал үйде, тұрмыста келесі бір тілде сөйлеседі. Сөйтіп, «от-
басы тілі» деген термин үстем тілден басқа жеке адам, отбасы не 
белгілі бір қауым қолданатын тілді түсіндіріледі, яғни Америкада 
ағылшын тілінен басқа тілдердің бәрі де «отбасы тілі» болып  қа-
растырылады. АҚШ-та ағылшын тілі de facto үстемдік ететін тіл, 
«ресми тіл» болмаса да, үкімет қолданатын негізгі тіл, білім беру, 
сондай-ақ қоғамдық қарым-қатынас құралы болып табылады. Со-
нымен, осы мемлекетте ағылшын тілінен басқа тілдің бәрі де, сол 
тілде сөйлеушілер үшін «отбасы тілі» деп қарастырылады және 
оған субординативтілік тән [14, 37-77]. 

Cонымен, «отбасы тілі» мұра тіл ретінде әлеуметтік-гума-
нитарлық ғылымдар қарастыратын «ана тілі», «шет тілі» сияқты 
түсініктерден қандай айырмашылығы бар? Қандай тіл «отбасы 
тілі» болып табылады? Билингваль үшін қай тіл «ана тілі» болып 
есептеледі? «Отбасы тілін» қолданатын тілдік топтар кімдер?  
Жалпы «отбасы тілі» термині салыстырмалы түрде жаңа түсінік 
болып табылады, бірақ тіл білімі мен тілді оқытуда «аз сөйленетін 
тіл, шағын топ тілі» деген концепт бұрыннан-ақ айтылып келеді. 
Миграциялық көші-қонның нәтижесінде пайда болған тілдік кон-
тактілер жаңа болып табылмағанмен де, көп елде иммигранттар 
тілі отбасы тілі болып танылады. «Отбасы тілінде» сөйлеушілер 
иммигранттардың екінші ұрпақтары, олар жастайынан бастап, 
көптілді не билингвальды ортада өмір сүргендіктен  алғашқы 
жер ауыстырып келген ата-анасының тілін «отбасы тілі» ретінде 
жалғастырушы болып табылады. Иммигранттың бірінші ұрпақта-
рының ана тілінде сөйлеулері басымырақ болады да, ал кейінгі 
ұрпақтың бұл тілді қолдану аясы тарыла түседі. Менің «Болашақ» 
бағдарламасымен Австралияда болған тағылымдама сапарымда 
Қазан төңкерісінен кейін Қытай асып, Австралияға кеткен орыс 
отбасыларымен кездесіп, олардың тыныс-тіршілігімен танысқа-
нымда, осы сипаттап отырған әлеуметтік жағдайға куә болып, 
тілдерді қолдану (ағылшын, орыс тілдері), орыс тілін бірінші тіл 
ретінде қолданудағы грамматикалық, лексикалық өзгерістердің  
қазіргі орыс тілінен мүлдем өзгеше екендігін байқадым. Кез кел-

ген тілдің қолданыс аясы мен жиілігі азайған сайын, тіптен ана 
тілі болса да, тілдің азу құбылысы орын алатындығына [15] көз 
жеткіздім. Тілдің азу құбылысы салдарынан ана тілі бірте-бірте 
ана тілі болудан қалып, сөйлеуші ана тілдің орнын басым тілдің 
элементтерімен алмастырады. Басым таралған тілде сөйлеуші өзін 
сенімді сезінгендіктен,  лексиканың орын толтыру үшін үстем тіл-
ден код алмастыру, ана тілдегі белгілі бір морфологиялық қателер-
ден, грамматикалық құрылымдық қиындықтан қашқақтап, басым 
тілге оңай сүйенеді. Міне осылай, «ана тілі» азғындап,  шектеу- 
лі тіл «отбасы тілі» кейпіне түседі. АҚШ-тағы «отбасы тілінің» 
ағылшын тілімен тарихи және әлеуметтік жағдайда қатар өмір 
сүре отырып, жіктелген үш түрлі санатын анықтайды [16]: 

1. Жергілікті «отбасы тілдеріне» Американың тұрғылықты, 
байырғы тұрғындарының тілдері жатқызылады, бірақ бұл тіл-
дер – өлген тілдер қатарында не жоғалу алдында тұрған тіл-
дер. Бұл тілдерді сақтап қалу үшін аз мүшелі қауымды оқыту 
не зерттеп қайта жазып алып оқыту арқылы қоғамда сөйлеу- 
шісі аз қалған тілдер қатарында Chinuk Wawa, IchCinshKiin, 
Denaakk’e Athabascan, және Navajo тілдері оқытылады. 

2.  Колониалдық  «отбасы тілдері» қатарына  біркезде Аме-
рикаға алғашқы отарлаушы тілдер қатарында енгенмен де, 
уақыт өте келе  «отбасы тілі» қатарына өткен тілдер жатады, 
бұл қатарда голланд, неміс, фин, француз, италиян, порту-
галь, швед және испан тілдері бар. Бір кезде испан тілі коло-
ниалдаушы тіл болғанмен де, қазіргі таңда ол – иммигрант 
«отбасы тілі» ретінде аса зор маңызға ие тіл.

3. Иммигрант «отбасы тілдері». АҚШ-қа тәуелсіздік алған 
елдерден келген иммигранттардың тілдері, мысалы, қытай, 
хинди, илокано, жапон тілі, кәріс, парсы, самоа, тибет, тон-
га, урду тілдерімен қатар, қазіргі таңда, орыс және украин, қа-
зақ тілдері де оқытылады.

Қазақстандық плюралистік тілдік бейне айрықша лингвисти-
калық кеңістіктігімен сипатталады. Тілдердің қатар өмір сүруі, 
олардың  ықпалдасуы, тілдік контактілер сияқты әрекеттер – қа-
зақстандық қоғамның қазіргі тілдік жағдаятында орын алып 
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отырған құбылыс. Бұл – қазақстандық тілдік саясатта тілдердің 
қолданылуы, оқытылуы және тілдік қарым-қатынаста «отбасы 
тілдерінің» де ертеден-ақ жергілікті титулды тіл – қазақ тілімен 
қатар өмір сүріп келе жатқандығының дәлелі. Сонымен, «отбасы 
тілі» мәселесін көтеріп жүрген ғалымдардың зерттеулеріне сүйен-
сек, бұл түсінік Қазақстанның тілдік кеңістігіне де тән, сонда, «от-
басы тілі» дегенімізде әрбір тілдік қауымдастық мүшесі үшін өз                                                                                                                                
ата-анасынан мұра болып қалған ана тілі еске түсері анық, біздің  
қарастыруымыздағы «отбасы тілі» – Қазақстанда тұрып жатқан 
этникалық қауымдастық тілі және диаспоралар тілі ретінде әлеу- 
меттік мәнге ие тілдер. «Отбасы» деген жапсырма анықтауыш 
негізінен, тілдің лингвистикалық сипатына не қасиетіне қарай 
емес, сол тіл сөйлермендерінің қоғамдағы орнына, әлеуметтік 
мәртебесіне қарай берілген. Мысалы, испан тілі, әдетте бүкіл 
әлемде сөйлермендерінің саны бойынша екінші орынды иемден-
генімен де, және бірқатар елдерде ресми мәртебесі бар тіл болса 
да, ол ағылшын тілі үстемдік ететін Құрама Штаттарында «отба-
сы» тілі болып саналады [17,413]. Сонымен, көптілді жағдаят-
ты қазақстандық тәжірибеде тілдік плюрализм «отбасы» тілдері 
арқылы қалыптасқан, тарихи миграциялық ауысулардың  кезеңдік 
сипатына қарай, мұра болып қалған «отбасы тілдерін» төмендегі-
дей топтаймыз:

1. Отарлық «отбасы тілі», бұл тілге негізінен, орыс тілін 
жатқызамыз. ХІХ ғасырдың екінші жартысынан патшалық 
Ресей Қазақстан аймақтарын отарлау саясатынан бастап, еге-
мендік алғаннан кейінгі қазақ қоғамындағы орыс тілінің өз-
герген рөліне байланысты «отбасы тілі» болып саналады. 

2. Көрші жатқан, мәдениеті мен тарихы араласқан ұлт пен 
ұлыстардың тілдері, мысалы, өзбек, ұйғыр, тәжік, татар,              
сияқты этникалық тілдер қарастырылады. 

3. Екінші дүние жүзілік соғыс тұсында елге депортация-
ланған халықтар тілдері: украин, белорус, кәріс, неміс, кав-
каз халықтары тілдері «отбасы тілі» ретінде қарастырылады.  

4. Егемендік тұсындағы «отбасы тілдері» қатарына, Қа-
зақстан Республикасынан тыс жерлерде тұрақты тұрған және 
Қазақстанға тұру мақсатымен келген ұлты қазақ шетелдіктер-

мен бірге келген тілдер, мысалы: қытай, монғол, иран, түр-
кі тілдері. Бұл топқа оралман қандастарымыздың шет жерде 
жүріп, қатынаста қолданған тілін жатқызамыз. 

Сонымен, мұра тіл - «отбасы тілінің» заманауи қызметі Қа-
зақстанда тұратын этностардың тілдері мен мәдениетін  мем-
лекеттік қолдаудың тиімді жүйесі аясында,  жүргізіліп отырған 
оңтайлы тілдік саясат негізінде қазақстандық «Мәңгілік ел» идея- 
сын қалыптастырушы да және оны жүзеге асырушы әлеуметтік 
рөлімен, бүгінгі таңдағы көп этносты, көп нәсілді және көп кон-
фессиялы Қазақстан үшін мемлекеттік тілдің маңына этностарды 
біріктіретін, этносаралық қауымдастық қарым-қатынастарында 
өзара сыйластық пен төзімділікті сақтайтын ұйымдастырушылық 
маңызымен сипатталады. 

1.4. КОД ЖӘНЕ СУБКОД ТҮСІНІГІ

Әрбір лингвистикалық қауымдастық, алдағы тарауда қарас- 
тырғанымыздай, ортақ тілдер, олардың диалектілері, жаргондар, 
тілдің стилистикалық түрлері сияқты белгілі бір байланыс мүм-
кіндіктерін пайдаланады. Мұндай кез келген құралды код деп               
атауға болады. Жалпы мағынада код байланыс құралы болып та-
былады: табиғи тіл (қазақ, ағылшын, сомали және т.б.), жасанды 
тіл (эсперанто, қазіргі заманғы машина тілдері, Морзе коды, теңіз-
де жалаумын белгі беру және т.б.). 

Тіл білімінде код деп тілді, аумақтық немесе әлеуметтік диа-
лектілерді, қалалық койне, пиджин, лингвафранка сияқты тілдік 
жасалымдарды атайды. Код терминімен қатар субкод термині де 
қолданылады. Ол белгілі бір жалпы кодтың ішкі жүйесін, кодқа қа-
рағанда кішірек көлемдегі коммуникативті құралды, қызмет аясы 
мен қолдану шеңбері тарлау кодтың кіші түрін білдіреді. Мысалы, 
қазіргі қазақ ұлттық тілінің әдеби тілі, аумақтық диалект, әлеумет-
тік жаргон, ауызекі тіл сияқты түрлері – қазақ ұлттық тілінің, яғни 
біріңғай кодтың субкоды, немесе ішжүйесі.

Бұдан былай қосалқы код пен ішжүйе терминдерін біз сино-
нимдер ретінде қарастырамыз. Қосалқы кодты немесе ішжүйені 
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де әрі қарай іштей бөліктерге бөлуге болады, сол арқылы төменгі 
деңгейдегі қосалқы кодтарды (ішжүйелерді) анықтауға болады. 
Мысалы, қазақ тілінің әдеби тілі ұлттық тілдің қосалқы коды бо-
лып табылады да, ол іштей екі түрге бөлінеді: кодталған тіл және 
ауызекі сөйлеу тілі, олардың әрқайсысы бір-біріне тәуелсіз, қатар 
өмір сүреді және атқаратын қызметі тұрғысынан да бір-бірінен  
айырмаланады: кодталған тіл жазбаша сөйлеу түрінде, ал ауызша 
тіл – күнделікті ауызекі сөйлеу тілінде қолданылады.

Өз кезегінде кодификацияланған әдеби тіл стильдерге сара-
ланады, стильдер сөйлесім жанрларының алуан түрлері арқылы 
жүзеге асады; ауызша тілде де мұндай саралаулар бар. 

Әлеуметтік лингвистикада субкодтар көбінесе тілдің өмір сүру 
формалары деп аталады, ал Батыста оларды тілдің регистрлері деп 
те атайды. Бір-бірімен функционалды толықтыру қатынастарында 
болатын белгілі бір тілдік қауымдастықтағы кодтар мен қосалқы 
кодтардың жиынтығы осы қауымдастықтың әлеуметтік-коммуни-
кативті жүйесі деп аталады. Бұл анықтамада «функционалды то-
лықтыру» тіркесін анықтауымыз қажет. Бұл әлеуметтік-коммуни-
кативті жүйені құрайтын кодтар мен субкодтардың әрқайсысының 
басқа кодтар мен субкодтардың қызметтерімен сәйкес келмейтін 
өз функциялары бар дегенді білдіреді, дегенмен де, олардың бар-
лығы орындайтын қызметтері тарапынан бірін-бірі толықтырып 
та отырады. Мысалы, әдеби тілдің ғылыми, ресми-іскери, публи-
цистикалық сияқты әр стилі басқа стильдерге тән емес өзіндік 
функциялары бар және олар сол қоғамның (әдеби тілде сөйлей-
тіндер қоғамы, олардан басқа, мысалы, диалектілерде, ауызекі 
тілде сөйлеушілер) барлық коммуникативті қажеттіліктеріне                                                                                                                             
«қызмет ете алатын» жүйе құрады, және олар барлық қарым-                 
қатынас салаларында бір-бірін функционалды түрде толықтыра-
ды. Көп тілді қоғамда әлеуметтік-коммуникативтік жүйені әрүрлі 
тілдер құрайды, осы тілдердің арасында қатысымдық қызметтер 
өзара бөлінеді (бұл жағдайда тілдердің әрқайсысы, әрине, диалек-
тілер, жаргондар, стильдер болып субкодтарға бөлінеді).  

Әлеуметтік-коммуникативті жүйе ұғымын ғылыми айналымға 
1970 жылдардың ортасында мәскеулік ғалым А.Д. Швайцер ен-
гізді. Ол осы тұжырымдаманың функционалды жағын ерекше 

атап өтті: «Функционалды толықтыру байланысы дегеніміз бел-
гілі бір лингвистикалық ұжым ішінде өмір сүретін жүйелер мен 
ішжүйелерді қолдану салаларына қарай бөлу, мысалы, кітаби-                                                                                                                                      
жазба сөйлесім, күнделікті ауызекі тіл және әлеуметтік қыз-
меттеріне қарай (ғылым, мәдениет, білім, дін), бір жағынан, ал 
әлеуметтік жағдағдаяттарға сай екінші жағынан ажыратып қарас- 
тыру», - деп түсіндірді. [18, б. 31].

1.5. КОД АУЫСТЫРУ 

Жоғарыда айтылғандай, әлеуметтік-коммуникативтік жүйені 
құрайтын кодтар (тілдер) және субкодтар (диалектілер, стильдер) 
функционалды түрде бөлінеді. Белгілі бір тілдік қауымдастыққа 
кіретін сөйлеушілердің контингентіне ортақ қарым-қатынас 
құралдарының жиынтығын меңгеру тән де, қауымдастық мүше-
лері оларды керек кезінде қарым-қатынас жағдайларына қарай 
пайдаланады. Мәселен, егер біз әдеби тілдің ішжүйелері (субкод-
тары) туралы айтатын болсақ, онда ғылыми қолданыста әдеби тіл-
дің иермендері ғылыми сөйлесім стилін іс қағаздарын жүргізуде, 
сот ісінде, әкімшілік хат алмасуда ресми іскерлік стильдің мүм-
кіндіктерін қолданады, ал дін саласында діни уағыз сөздер мен 
діни мәндегі тілдік құрылымдарға жүгінеді. Басқаша айтқанда, 
қарым-қатынас арнасына байланысты сөйлеуші бір тілдік құрал-
дардан басқаларына ауысып отырады. Осыған ұқсас жағдай екі 
(немесе бірнеше) тіл қолданыста болатын қоғамдарда  жиі байқа-
лады. Билингвальдар, яғни екі (немесе бірнеше) тілді меңгерген 
адамдар, әдетте қарым-қатынас жағдайларына байланысты тілді 
таңдауды «реттеп отырады»: ресми жағдайда, билік өкілдерімен 
байланыс кезінде негізінен бір тіл, ал күнделікті өмірде, отбасын-
да, көршілермен қарым-қатынас кезінде басқасы (басқалары) қол-
данылады. Бұл жағдайда бір кодтан басқасына ауысу туралы ай-
туға болады, тек кодтар ретінде бір тілдің стильдері емес, әр түрлі 
тілдер қарастырылады. 

Код ауыстыру не кодтық алмасу – бұл ауызекі сөйлесу про-
цесінде сөйлеушінің қарым-қатынас жағдайларына байланысты 
бір тілден (диалектіден, стильден) екіншісіне ауысуы. Код ауысты-
руды қалай жүзеге асыруды таңдау әлеуметтік және лингвистика-
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лық бірқатар факторларға байланысты анықталады. Бұл көбінесе 
екітілді, көп ұлтты және иммигранттық тілдік ортаға тән құбылыс. 
Тілдік қарым-қатынастағы код дегеніміз коммуникативтік актқа қа-
тысушы адамдардың өзара сөйлесетін тілі, диалект, сленг, стиль 
сияқты тілдің келесі бір нұсқасы, вербальды қарым-қатынаста қол-
данылатын жүйе. Коммуникативтік актқа қатысушылар бір-бірімен 
мәлімет алмасу үшін олар өздерінің ойын, сезімін білдіруге қатысты 
нақты кодты таңдайды. Стокуэллдің айтуынша (2002, 8-9), «код де-
геніміз – белгілі бір тілде, тілдің ішжүйесінде, диалектіде, акцентте, 
стильде әр түрлі жағдайларда және әртүрлі мақсаттарда сөйлесу не 
әңгімелесу үшін адамдар пайдаланатын ұлтшылдықтың белгісі».

Сол сияқты Рональд Вардау [19,101] кодты «кез келген жағдай-
да қолданылатын екі немесе одан да көп тараптардың арасындағы 
байланыс үшін қолданылатын жүйе» ретінде анықтауға болады деп 
тұжырымдайды. Холмс (1992) екі тілді немесе көп тілді қауымда-
стықта өмір сүретін адамдар бір-бірімен байланысқан кезде екі не-
месе одан да көп кодты қолдануға бейім келетінін айтады. Екі неме-
се одан да көп адам бір-бірімен сөйлескенде біз олардың қолданып 
отырған байланыс жүйесін код деп атауымызға болады. Сондықтан 
адамдар әдетте вербальды қатынаста белгілі бір кодты таңдайды, 
сонымен бірге олар бір кодтан екіншісіне ауысады немесе кодтарды 
алмастырып қолданады. Холмстің айтуынша, сөйлеушінің таңдаған 
тілдік формалары оның сөйлеп тұрған әлеуметтік жағдайына байла-
нысты болады. Оның не (тақырып) туралы айтып, кімге, қайда, қан-
дай оймен вербальды қарым-қатынас жасап тұрғаны (өзара іс-қимыл 
функциясы) маңызды. Нәтижесінде, бір ғана хабар әр түрлі адамдарға 
әр түрлі болып жетуі мүмкін.

Билингвальды не мультилингваль тараптардың коммуника-            
циялық актіде бір тілден ауысып, екінші тілдің элементтерін (сөз, 
фраза, бірліктерді) ауыстырып қолдануы арқылы өзара түсіністік 
орын алады. Әдетте билингвальдық қатынаста екі тілдің біреуі үстем 
болып табылады: сөз алынатын тіл (қосалқы тіл- embedded language) 
болып табылады да, ал негізгі тіл матрицалық тіл (matrix language) 
деп аталады. Төменде код ауыстыруға мысалдар берілді:
•	 If you have an exam next week, дайындықтарың әлсіз.                     

(ағылшын + қазақ)

•	 Әріптестер, round table talk 2-ші қабатта болады.                     
(қазақ + ағылшын)

•	 Я еще не сделал homework, brother? (орыс + ағылшын)

•	 Ребята, үй жұмысын когда закончите? (орыс + қазақ)

Сөйлеушіні код ауыстыруға бірнеше себеп мәжбүрлейді. 
Мысалы, адресаттың (яғни, тыңдаушының) өзгеруі, адресаттың 
немесе үшінші әңгімелесушінің бір ғана тілде сөйлей алуы код                 
ауыстыруға себеп болуы мүмкін. Сөйлеушінің өзі рөліндегі өз-
геріс те код алмасуына себеп болатын фактор болады. Айталық, 
студент отбасымен сөйлескенде немесе сыныптастарымен кездес- 
кенде өзінің туған диалект тілін қолдана алады, ал ол универси-
тетте қалыптасқан сөйлеу формаларына ауысуға мәжбүр болады. 
Егер мұндай алмасу орын алмаса, адресантты басқалар түсінбей 
қалуы мүмкін, сондықтан ол өз мақсатына жете алмайды, басқаша 
айтқанда, коммуникативтік сәтсіздікке ұшырайды.

Код ауыстыру себептерінің жағдайлары төменде берілді:

•	 Нақты тақырыпты ашу мақсатында: Адамдар, әдетте, бел-
гілі бір тақырып бойынша сөйлесу кезінде кодты ауыстыра-
ды, өйткені осы тақырыпты нақты ашу үшін осы тақырыпқа 
түсінікті тіл мен сөз бірліктерін таңдайды.

•	 Біреуге сілтеме жасау, не қанатты сөздерді қолдану: Бәрі 
маған Don’t be shy дейді. Yesterday is a history, сондықтан бү-
гінмен өмір сүр!  

•	 Түсіндіру, қайталау: Кейде тыңдаушылар белгілі бір кодты 
түсіне алмайды. Сөйлеуші тыңдаушыға түсінікті болу үшін 
кодты қайталап айтуға мәжбүр болады.

•	 Өзін-өзі таныту мақсатында: Кейде адамдар топты немесе 
оның мүшелерін басқа адамдарға таныстыру үшін тілін өзгер-
теді, онда  сөйлеуші тыңдаушыға ерекше әсер ету үшін код 
ауыстырады. 

•	 Лексикалық олқылықтарды толтыру функциясы. Осы сен-
біде English club-та, Halloween болады.  Ертеңгі quiz-ге кім 
дайын? [20]
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Сөйлеуші басқа кодқа ауысқан кезде, сол кодтың фонетика-
лық, грамматикалық және басқа тілдік нормаларына сәйкес түр-
ленеді. Қосалқы тілден алынған сөз негізгі тілдің фонетикасы мен 
грамматикасына сай ассимиляцияланады. Кодтарды ауыстыра алу 
қабілеті адамның тілді (немесе тілдің ішкі жүйелерін) жеткілікті 
деңгейде меңгергендігі, оның белгілі бір коммуникативтік қабілеті 
және жалпы мәдениеті туралы хабар береді. Кодтық ауыстырудың 
механизмдері адамдар арасындағы өзара түсіністікті және сөй-
лесім актісі үдерісіндегі салыстырмалы түрдегі қолайлылықты 
қамтамасыз етеді. Керісінше, индивидтің өз сөзін қарым-қатынас 
жағдайына байланысты түрлендіре алмауы, тек бір кодқа (немесе 
субкодқа) бейімділік екі не көп тілді ортада ауытқушылық ретін-
де қабылданады және коммуникативтік қақтығыстарға алып ке-
луі мүмкін. Кодтарды ауыстыру құбылысын тіл біліміндегі кірме 
сөздер және тілдегі кіріктіру секілді құбылыстардан ажырата білу 
керек. 

1.6. ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ 

Екінші тілді меңгеру және тілдік байланыс туралы зерттеулер-
де интерференция термині екі тілді қолданатын қостілді адамның 
сөйлесуі кезінде бір тілдің екінші тілге әсер етуін білдіреді. «Екі 
тілді сөйлеушінің сөйлеуі кезінде пайда болатын тілдің нормала-
рынан ауытқу жағдайлары оның бірнеше тілдерді білуі, яғни тіл-
дік байланыстар нәтижесінде пайда болады, бұл интерференция 
деп аталады» [21,1]. Бұл термин У. Вайнрейхтың «Байланыстағы 
тілдер» атты (1953) кітабы арқылы танымал болды. 

Интерференция лингвистикалық жүйенің барлық деңгей-
лерінде, яғни фонологияда, морфологияда, синтаксисте, семан-
тикада, прагматикада және лексикада орын алуы мүмкін. Әдетте, 
интерференцияны бақыланбайтын процестер деп түсінеміз, себебі 
ол адам ойында табиғи, санасыз түрде орын алады. Интерферен-
цияны көбінесе ана тілінің екінші тілге араласуы деп түсінеміз, 
алайда егер екінші тіл негізгі тілге айналса, бұл да ана тіліне әсер 
етуі мүмкін. Мұны бірнеше жыл бойы шет елдерде өмір сүрген, 
мысалы, Қытай, Монғолия, Түркия және Ресейден келген қостілді 
қандастарымыздың қазақша сөйлеген кездегі сөйлесімінен бай- 
қауға болады. 

Қостілділік көпұлтты тілдік ахуалда түрлі этностардың қа-
лыпты жағдайда бірлесіп өмір сүруін қамтамасыз ету үшін адам 
тіршілігінің барлық салаларында орын алады: тілдердің табиғи 
байланыстары күнделікті тұрмыстық салада, ауызекі сөйлеу тілін-
де қолданылады; білім беру және ресми іскерлік салада танымал 
тілдердің әдеби формалары қолданыста болады. Басқаша айтқан-
да, тек тілдер ғана емес, сонымен бірге олардың ішкі жүйелері де 
байланысады. Екінші тілді білудің сапалы деңгейін анықтайтын 
негізгі лингвистикалық критерий – интерференция және интер-
калация.  Интерференция дегеніміз әрдайым қалыпты норманы 
бұзу болып табылады. Әсіресе, лексикалық және грамматикалық 
деңгейлердегі «күшті  интерференция»  сапалы қарым-қатынас- 
қа кедергі келтіруі мүмкін. Бірақ тілді меңгеруді жетілдірудің 
көмегімен оны жоюға болады. Ең тұрақты интерференция фоне-
тикалық деңгейде байқалады. Адам  екінші тілді грамматикалық 
тұрғыдан дұрыс меңгергенімен, ал оның тіліндегі фонетикалық 
интерференция тұрақты болуы мүмкін. Мысалы, кавказ халықта-
рының орыс тілін сөйлеудегі акценті. Бірақ бұл әдетте, түсінуге 
кедергі келтірмейді. Екінші тілді жеткілікті дәрежеде біліп, оны 
жиі қолдану үрдісінде интеркалация туындауы мүмкін.

Интерференция және интеркалацияның ерекшеліктері. 
Қостілділік – тілдердің өзара әрекеттесуінің феномені, сондықтан 
қарым-қатынастағы тілдердің өзара әрекеттесуімен сипатталады. 
Егер билингтің тілінде бірінші тілдің екінші тілге әсері байқалса, 
бұл жағдайда біз  интерференцияны түсінеміз. Ал, екінші тілдің 
біріншіге кері әсерін  интеркалация деп түсінеміз. Интеркалация-
ның бірқатар белгілері бар.

1) Интеркаляция деп ана тілінде баламалары болса да, екін-
ші тілдің элементтерін  қолдануды  қарастырамыз. Мысалы: 
– Сіз нешінші этажда тұрасыз? – Сіз қай қабатта тұрасыз? – 
Келесі остановкадан түсемін (остановка –  аялдама).  

2) Билингв тілді шұбарламай, интеркалацияны бақылауына 
болады, ал интерференцияны басқару мүмкін емес.

3) Интерференция аралас, ал интеркаляция өзара байланысқан 
көптілділікте орын алады.
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4) Интеркалация – бұл екінші тілдегі сөйлесімге екі жақты, 
маңызды бірліктерді (морфемаларды, фразаларды) қосып 
айту болса, ал  интерференция кезінде барлық деңгейлерде 
нормалардың бұзылуы байқалады.

Интерференция түрлері. Интерференцияны екінші тілде сөй-
леу нормасынан ауытқу деп танимыз, оның  түрлерінің жіктелуі 
А.Карлинскийдің теориясына негізделген [2, с. 9-16].

1) Сөз оралымының, тіркесінің құрылымын бұзу, бұл сигнативті  
интерференция деп аталады. Мысалы, шындыққа (-пен) мүл-
дем жанаспайды, аспазшы мамандығын (-на) оқу, зор жауапкер-
шілікпен (-те) қарау және т.б. 

 2)  Мазмұнға қатысты интерференция семантикалық деп атала-
ды. Мысалы: бір тілдегі кейбір сөздердің мағынасының келесі 
тілде болмауы не сәйкес келмеуі, мысалы, орыс тіліндегі «све-
жий» сөзі қазақ тілінде бірнеше нұсқамен беріледі: жас, жаңа, 
балғын және т.б.

2) Екінші тілдің біріншісіне әсері өзара қатынастағы тілдердің 
ішкі жүйелерін салыстыра отырып, анықталды:

а) дыбыстық жүйеде – фонемалардың комбинаторлық және пози-
циялық өзгерістері, прозодикалық сипаттамалары; бұл жағдайда 
фонетикалық интерференция анықталады;

б) морфологиялық жүйеде – сөз таптары санаттарында; бұл 
жағдайда морфологиялық  интерференция анықталады;

в) синтаксистік жүйеде – синтагмадағы тілдік бірліктердің қа-
рым-қатынасы; мұндай салыстырудың салдары синтаксистік  
интерференцияны анықтайды;

г) лексика, лексика-семантикалық жүйеде; бұл жағдайда лекси-
калық интерференция анықталады;

д) тілдің стилистикалық саралануы стилистикалық сәйкестік-
терді анықтайды, бұл салыстырудың салдары стилистикалық  
интерференцияны анықтайды;

Тілдердің арасындағы айырмашылық неғұрлым көп болса, тео-
риялық тұрғыдан интерференцияның ықтимал мүмкіндіктері де 
соғұрлым көп, бірақ туыстас тілдер арасында ол аз байқалуы 
мүмкін. 

Интерференция – бұл жеке адамға тән құбылыс, алайда жап-
пай билингвизмге орай интерференциялық процестер көптеген 
адамдардың сөйлесім актісіне тән сипатта болады және моно-
лингтердің тілдік құзіреттілігіне әсер ете бастайды, бұл тілдің өз-
геруіне әкеледі. Интерференция тілде танылғаннан кейін (белгілі 
бір тілдік код стандартының бір бөлігіне айналады), ол осы кодта 
бөтен нәрсе сияқты сезілмей, қалыпты құбылысқа айналады. 

1.7. АҒЫЛШЫН ТІЛІ ӘСЕРІНЕН ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 
КОНВЕРГЕНЦИЯ КӨРІНІСТЕРІ

Егер экономикалық салада жаһандану экономикалық бай-
ланыстарды нығайту, әлемдік нарықтың қалыптасуы мен дамуы 
ретінде қарастырылса, ал мәдени салада көптеген ғалымдардың 
назары бір жағынан, тілдік байланыстардың күшеюіне, қазір-
гі тілдерге қатысты  барлық интеграциялық үдерістерге, екінші 
жағынан,  лингва франка тілдердің басқа әлемдегі тілдерге әсері-
нен пайда болатын конвергентті және дивергентті үдерістерге на-
зар аударылуда. Тілдер мен жаһандану процестерін  зерттеуде үш 
басым бағыт анықталып отыр, оларға мыналар жатады: 1) әлемдік 
тілдер жүйесіндегі өзгерістерді зерттеу; 2) жаһандық дискурсивті 
және коммуникативті тәжірибелердің қалыптасуы мен дамуын 
талдау; 3) тілді әмбебап семиотикалық код ретінде қарастыру, 
оның ауысуы кейбір жағдайларда бірегейліктің маңызды шартта-
рының бірі болып табылады [ 23,41].

Тілдік өзгерістерді зерттеу әлем тілдері жүйесіндегі тілдік өз-
герістердің жалпы табиғатын зерттеумен ғана шектелмеуі керек. 
Ғалымдардың назарын жаһандық тілдердің ықпалының кеңеюіне, 
олардың экспанциясы нәтижесінде байқалатын өзгерістерге ауда-
ру керек. Тілдік экспанция дегеніміз – ата-бабалардың жеріндегі 
автохонды тілдердің  өзінің төл аумағынан ығыстырылуы және 
бөтен «импортталған» тілдің үстемдік құрып, таралуы. Жергілікті 
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тіл  жаңа келімсек тілде қалдық түрінде сақталып, субстрат қаба-
тына айналады. [ 24,16].

Жаһандану дәуірінде тіл экспанциясы лингва-франкалық қыз-
мет атқаратын  белгілі бір тілдерге ғана тән белгі. Олардың ішін-
дегі ең үстемдік рөлге ие – ағылшын тілі, бұл тілдің басымдылығы                       
ең қуатты ағылшын тілді елдердің – Америка Құрама Штаттары мен 
Ұлыбританияның  әлеуметтік-экономикалық және ұстанған саяси 
қағидаттарына байланысты ұлттық мүдделерін ілгерілетуіне бай-
ланысты артты. Ағылшын тілінің қазақ тілінің дамуына әсер етуі 
екі тілдің интеграциялануының нәтижесінде жақындасуына ықпал 
етеді. Оның негізгі векторы – конвергенция.   Екі немесе одан да көп 
тілдердің өзара байланысуының нәтижесінде – олардың біреуі неме-
се екеуі де өзгеріске ұшырауы мүмкін, бұл тілдердің бір-біріне әсер 
етуінен пайда болады, оны тілдік контакт (байланыс) деп атайды, бұл 
– екі немесе одан да көп тілдердің өзара әрекеттесулері нәтижесінде 
көп не қостілді қоғамда жүзеге асатын әлеуметтік үдеріс.

Ана тілін басым қолданатын тіл иермені үшін өзге тілдердің 
әсерінен болатын интерференция құбылысы алдымен лексикалық 
деңгейде әрекет етеді, содан кейін ғана әдетте, өзге тілдің үстемді-
гі басым бола бастағанда,  фонетикалық және грамматикалық дең-
гейде донорлық тілдің ықпалы тереңдейді. Екі тілдің байланысы 
кезінде жеңген тілдің құрамында сақталып қалған жеңілген тілдің 
іздері - субстраттың интерференциялық әсері, ең алдымен, тілдің 
фонетика мен синтаксистік қабатында басым байқалады. Интер-
ференциялық ықпалдың нәтижесінде өзара тығыз байланыстағы 
тілдік жүйелердің арасында бір-біріне көбірек ұқсастық пайда бо-
лады, бір-біріне жақындай түседі – бұны конвергенция деп атай-
ды. Жаһандану дәуірінде ағылшын тілі басқа тілдерге әсерін кү-
шейтуде және бұл  сәйкестендіру|ұқсастыру (уподобление) және  
сіңісу ( опрощение) сияқты конвергенциялық ықпалдар түрінде 
көрінеді. Қазақ тілінің лексикасы ағылшын тілімен сәйкестен-
діріледі: қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларына қатысты ағылшын 
тілінен кірген сөздер арқылы ана тілінің сөздік қоры кеңейеді:

а) саясатта: бумер, рейтинг, лоббизм, омбудсмен, спикер, 
имидж, брифинг, спичрайтер, лидер, харизма, импичмент 
және т.б.; 

ә) БАҚ-та: медиа – холдинг, паблик – рилейшнз, джаммик, 
пресс – релиз, хайп, директ – мейл; 

б) іскерлік тілде: бизнес, бутик, шоп, шопер(джоббер), бил – 
брокер және т.б.; 

в) білім беруде: модуль, кейс, тютор, компьютер, ноутбук, 
сайт, модем,фидбэк;

г) спортта: керлинг, драйвинг, сквош, боулинг, серфинг, кри-
кет, скейтборд, бейсбол, бодибилдинг,серфинг және т.б.;

ғ) тағамның, ыдыс-аяқтың, ас үй жабдықтарының атауларын-
да: блендер, сэндвичмейкер, ростбиф, тостер, барбекю, хот 
– дог, пудинг, миксер, сэндвич, веб-сайт  және т.б..;

д) өнерде: поп – арт, рок, сингл, перфоманс, брейк – данс, 
блюз, регги, шоу, ремейк және т.б. 

ж) туризм, қызмет көрсету саласында: диал – меал, кейтеринг, 
мотель, бреакфаст, кап кейк, гель, скин – про, триммер, соул, 
спонж, скраб, лифтинг, спрей, тракинг және т.б.

з) жарнамада: баннер, сэндвич, билборд, спам, бренд, имидж, 
инклюзив – тур;

и) ақпараттық қызметте: чат, сайт, файл, интерфейс, бан-
нер, битч, скрипт, байт, апдейт, апгрейд, гейм, клик, смайл, 
тайм, раутер, хард –драйв, пир, юзер және т.б.

л) құқық қорғау саласында: бейли, атторней, солиситор, вау-
кер (қылмыскер), халфбакер (қорғаушы) және т.б.

м) экономикада: маркетмейкер, провайдер, лизинг, инвести-
ция, депозит, пинкод, банк, грин-кард, доллар, цент, аукцион, 
профит, және т.б. Қазіргі тіл білімі ғалымдарының айтуын-
ша қазақ тіліне енген сөздердің басым көпшілігі ағылшын 
тілінен енетінін айтады.         

Кейде шеттілдік сөздер мен сөз тіркестері тілден тілге ауда-
рылғанда, олардың құрылысы сақталып аударылады да, солардың 
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үлгісі бойынша сөздер мен сөз тіркестері жасалады. Шеттілдік 
сөздер мен сөз тіркестерінің үлгісі бойынша жасалған, олардың 
құрылысының көшірмесі болып табылатын сөздер мен сөз тір-
кестері калька деп аталады. Калькалау — шетелдік сөздердің ре-
цепиент тілдің бірліктерімен берілетін тура аудармасы.  Кейбір 
тұрақты сөз тіркестері де, баламасы болмаған жағдайда, калька 
жолымен аударылады. 

Фразеологиялық калькалау үдерісінде ана тілінің заңдылықта-
рына сәйкес келмейтін сөздердің синтаксистік байланыстары мен 
мағыналық байланыстары конвергент тілге көшеді. Бұл жағдайда ше-
телдік құрылымдық үлгі қабылдаушы тілге сәйкестендіріліп қабыл-
данады, соның негізінде бастапқы сөздің негізінде жаңа жасалымдар 
пайда болады. Бұл жаңа жасалымның  уәжі (мағынасы), құрылымы 
және фраза құрайтын элементтерді түпнұсқа тілден алады.  

1) Жартылай фразеологиялық калькада фразеологиялық тір-
кес компонентінің біреуі аударылмайды. Dinosaur wing  (ди-
нозаврдың қанаты),  olimpian calm  (олимпиадалық салқын-
дық, байыптылық, олимпиадалық тыныштық),  straight barter  
(тікелей бартер),  defensive strategy (қорғаныс стратегиясы),  
green parties (жасылдар партиясы),  bell of rights (құқықтар 
туралы заң) және т.б.

2) Толық фразеологиялық калькалар:  big lie  (үлкен өтірік),              
log – roller (саяси итермелеуші), green power (ақшаның күші), 
hot money (ыстық ақша), clear head (есті, ақылды адам), 
stalking horse (жалған кандидат), old fogies (ескі көзқара-
сы бар адам), street people (көше кезбесі), puppet government 
(қуыршақ үкімет), at a snail’s pace  (тасбақа аяңмен) және т.б. 
Толық фразеологиялық калькалардың екі компоненті де каль-
каланады.

3) Нақты фразеологиялық калькалар, яғни мазмұны дәл беріл-
ген жасалымдар (лексемалардың құрамындағы компонент-
тері, сонымен қатар қазақ және ағылшын тілдеріндегі жалпы 
мағынасы сәйкеседі: live cat and dog (мысық пен иттей ырыл-
дасып өмір сүру), kill  birds with one stone (бір оқпен екі қоян-

ды атып алу), to pick up one’s ear (құлақ тігу), be as stubborn as 
a mull (есектей қыңыр болу), be hungry as a hunter (қасқырдай 
жалаңдау) және т.б.

Сөзжасамдық калькаларға шет тілі сөзінің түбірі сақталып, 
оған қазақ тілінің қосымшасы жалғануы арқылы жаңа құрылым-
ды сөздер жасалады:  -лық/лік; -ші/шы,ушы; -кер/гер; ды/ді.  Мы-
салы, legal – заңды, planning – жоспарлау, manager – басқарушы,                      
promoter – тауарды жылжытушы, hijacker – қылмыскер, user – 
қолданушы, half backer – қорғаушы, sponsor – демеуші, және т.б.

Күрделі құрылымды сөздер жасалған кезде, бір сөзі ағылшын 
тілінен, ал екінші компоненті  қазақ тілі сөзімен бірігіп, не тір-
кесіп күрделі сөз жасалады, мысалы, Тойbeststar, Бешбармақshow,                                                                                                                                   
Отрар – Травел, жаңалықмейкер, SMS-мәтін, хангдогсаясат 
(hangdog + саясат)  және т.б.  Мұндай күрделі жасалымдар гиб- 
ридтер деп аталады. Бұл жаңа күрделі сөздер сөзжасаудың құн-
ды тәсілдерінің бірі деп саналады.  Жұмыстың II тарауында бұл 
құбылыс жаһандану нәтижесінде пайда болатын «мәдени және 
тілдік араласу» деп қарастырылады. Бұндай жаңа жасалымдар 
қоғамдағы болып жатқан өзгерістердің шапшаңдығын бейнелеу 
үшін тілдердің өзара әсеріне байланысты, әсіресе, соңғы онжыл-
дықтарда қарқынды өсіп отыр.  

Тарауды қорытындылайтын тұжырымдар: 

1. Тілдік қауымдастықтың мөлшері неғұрлым аз болса, 
соғұрлым оның тілдік біртектілігі жоғары болады.

2. Ана тілі деп балалық шақта үйренген және ересек кезде 
де дағдылары сақталған тілді айтамыз, сонымен қатар, адам-
ның өміріндегі болған әлеуметтік өзгерістерге байланысты 
оның бірнеше ана тілі болуы мүмкін.

3. Тілдердің қатар өмір сүруі, олардың  ықпалдасуы, тілдік 
контактілер сияқты әрекеттер қазақстандық қоғамның қазіргі 
тілдік жағдаятында орын алып отырған құбылыс.
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4. Коммуникативтік актқа қатысушылар бір-бірімен мәлімет 
алмасу үшін олар өздерінің ойын, сезімін білдіруге қатысты 
нақты кодты таңдайды.

5. Тілдердің арасындағы айырмашылық неғұрлым көп бол-
са, теориялық тұрғыдан интерференцияның ықтимал мүмкін-
діктері де соғұрлым көп.

6. Екі тілдің байланысы кезінде жеңген тілдің құрамында 
сақталып қалған жеңілген тілдің іздері – субстраттың интер-
ференциялық әсері, ең алдымен, тілдің фонетика мен синтак-
систік қабатында басым байқалады.

       Тарауды қорытындылайтын сұрақтар:

1. Францияда тұратын француздар мен француз тілінде сөй-
лейтін канадалықтар бір қауымдастық құрмайды, неліктен?

2. Ана тілі болып табылмайтын тілдердің атқаратын                     
функциялары мен оларды білу дәрежесі индивидтың тілдерді 
меңгеру ретіне байланысты болады ма?

3. Қостілді қоғамда тілдер тең дәрежеде қолданылады ма?

4. Америкада ағылшын тілінен басқа тілдердің бәрі де «отба-
сы тілі» болып  қарастырылады, неге деп ойлайсыз?

5. Тілдік қарым-қатынастағы код дегеніміз не?

6. Егер билингвтің тілінде бірінші тілдің екінші тілге әсері 
байқалса, бұл жағдайда біз  нені түсінеміз? Ал, екінші тілдің 
біріншіге кері әсерін  қалай атаймыз?

7. Қазақтілді телеарналардан әдеби тілдік нормадан 
ауытқу көріністеріне мысалдар жинау, қатенің себептерін 
топта талдау.

8. Күрделі жасалымды гибридтерге, әсіресе қала ландшаф-
тына тән мысалдар келтіріңіз, бұл жасалымдардың пайда 
болу уәжін түсіндіріңіз. 
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019280359X. Paper, 168 pages.  
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II ТАРАУ. ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ 2.1. МӘДЕНИЕТ ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ   

Тіл мен мәдениет өзара байланысты. Тіл – мәдениет жар-
шысы, ал мәдениет – тілдің мазмұны. Тілдің табиғаты «мәдени-
ет–табиғат–адам» үштігінде жатыр. Мәдениет табиғатқа қарсы 
тұрып, оны игеріп, адамның ыңғайына келтірді. Яғни мәдениет 
– адамдардың әлеуметтік, зияткерлік белсенділігінің өнімі. Тіл 
мәдениеттің маңызды құбылысы ретінде әрекет етеді, қоғаммен 
бірге дамиды. 

Ғалымдардың еңбектеріне сүйенсек, мәдениетті алуан түрлі 
мағынада анықтауға болады, ең алдымен мәдениет адамның егін-
шіліктен бастаған әрекетін білдіреді. Әрекеттену — жалпы адам-
заттың қоғамда өз орнын тауып, қалыптасу үшін өмір сүру тәсілі, 
тіршілік етуінің мәні. Адамзаттың дами келе атқарған әлеуметтік 
іс-қимылдарды, әдетте, мәдениет игіліктерін өндіруге, таратуға, 
тұтынуға бағытталған мақсатқа сәйкес мәдени әрекетке ұласты. 
Бұдан келіп, адамның өмір сүруінің мәні, мақсаты, одан туын-
дайтын құндылықтар жүйесі, адамның өмір сүрген ортамен қа-
рым-қатынасынан ерекше құбылыс – мәдениет қалыптасты. 

Бүгінгі таңда, гуманитарлық ғылымдардың кез келген бағы-
тындағы зерттеулер, мысалы, археологияда, тіл білімінде, та-
рихта, психологияда, әлеуметтануда және т.б. мәдениетке ортақ 
көзқарасты талап етеді. Жалпы, мәдениет — бұл әлеуметтік әре-
кеттің ортақ негізін құрайтын немесе мұраға қалған және үйрене 
келе қалыптасатын көзқарастардың, сенімдердің, құндылықтар 
мен білімнің жиынтығы. «Мәдениет — терең философиялық ой-
дың, ғасырлар бойы жинақталған тәжірибенің сұрыпталған тұжы-
рымы, негізгі нәрі, қысқа да көркем бейнесі» [25]. Сол сияқты, 
антропологиялық және этнологиялық тұрғыдан қарастырғанда, 
мәдениет  —  белгілі бір топ мүшелері игерген, кейінгі ұрпаққа 
тарататын, дәріптейтін, ортақ дәстүрлері бар адамдардың белгілі 
бір тобының әрекеттері мен идеяларының жиынтығы. (Коллинз 
ағылшын тілі сөздігі 1991, 1994, 1998, 2000, 2003) [26]. 

Неміс философы Иоганн Готфрид Гердер: «Салт-дәстүр, тіл 
мен мәдениет бастауларының анасы, кез келген ұлт бір-бірінен өз 
салт-дәстүрлер жүйесімен ерекшеленеді»,- деген [27]. 

II ТАРАУ. ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ

Тарауда қарастыратын ұғымдар мен терминдер:

Мәдениет – қоғам мүшелерімен өндірілетін, әлеуметтік 
тұрғыдан қабылданып,қолданатын және ұрпақтан ұрпаққа өту 
қабілеті бар рухани және материалдық өнімдерден құралған 
белгілі бір күрделі жүйе. 

Мәдени әртүрлілік әртүрлі мәдениеттердің бір-бірінің айыр-  
машылықтарын құрметтеуін, кейде белгілі бір аймақтағы 
немесе тұтастай әлемдегі адамзат қоғамдары мен мәдениет-
терінің әртүрлілігін түсіндіреді.

Гомогенизациялану – әлемді біртекті жасау және құрамды 
теңестіру үдерісі.

Мәдени әралуандылық (cultural diversity) – бұл жеке немесе 
жаһандық мономәдениеттен және біртектес (гомогенизация-
ланған) мәдениеттен айырмаланып, әртүрлі мәдениеттердің 
сапасын білдіреді. Мәдени әртүрлілік әртүрлі мәдениеттердің 
бір-бірінің айырмашылықтарын құрметтеуін, кейде белгілі бір 
аймақтағы немесе тұтастай әлемдегі адамзат қоғамдары мен 
мәдениеттерінің әртүрлілігін түсіндіреді.

Мәдени плюрализм – мәдениеттегі ерекшеліктерді жай ғана 
ұғынып қана қоймай, сондай-ақ бұл айырмашылықты нақты 
мәдени жағдайда толықтай түсініп, терең бейімделу; мәдени 
ерекшеліктерге оң, жағымды қатынасты көрсету.

Мәдени диффузия – бір мәдениеттің екінші мәдениеттің қан-
дай да бір жетістіктерін алып, қабылдауы; өзара әрекеттесудің 
нәтижесінде бір мәдениеттiң жеке құбылыстары немесе оның 
кешендерiнің басқа мәдениетке енуі.

Аккультурация – мәдениеттердің өзара ықпалдану үдерісі, 
мәдени құндылықтармен алмасу, бір халықтың басқа ха-
лықтың мәдениетін толық немесе жартылай қабылдауы.
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Ғалымдардың мәдениетке берген анықтамасының саны екі 
жүзден асып, үш  жүзге жетіп жығылады. Эдвард Сепир (1956) 
мәдениет деп қауымдық топтың, халықтың өзіндік болмысына тән 
қалыптасқан мінез-құлықтар жүйесі екенін айтады [28]. Антропо-
лог Рошер (1972, 2004) «мәдениет — бұл қоғамдағы адамдардың 
көпшілігі қабылдаған идеялар мен сезімдердің арақатынастық 
байланысы»,- деп санайды (142-бет). Сөз жоқ, адам мәдениетті 
өзін қоршаған әлеуметтік топта үйренеді, бойына сіңіреді, негізі-
нен генетикалық емес жолмен қабылдайды. Антрополог Тейлор 
(1974) өзінің «Қарапайым мәдениет» атты еңбегінде мәдениетке 
жеке адамның қоғамнан алатын сенім-нанымын, өнерін, дағды-
сын, адамгершілік ережелерін, тыйым, салт-дәстүрлерін жатқыза-
ды.  Гуденоуг (1996) мәдениет белгілі бір өмір салтын ұстанатын 
адамдардың жүйеленген бірлестігі деп тұжырымдайды [31]. Со-
нымен, мәдениет – адам мен жануарлардың арасындағы жалғыз 
айырмашылық. Әрине, жануарлар да қауымдастықта өмір сүреді, 
бірақ бұл қауымдастықтың басқа түрі. Шынында да, адамдар мен 
жануарлар арасында ортақ сипаттар көп, мысалы: бірлесіп өмір 
сүру, ұрпағы алдындағы жауапкершілік және тағы басқа да тір-
шілік әрекеттері. Ал, мәдениет – тек адамзатқа ғана тән құбылыс. 
Әл-Фараби айтқандай, адам – «хайуани мадани», яғни, адам мә-
дениетті жан. Элиот Т.С. (1961) мәдениетті капитал ретінде, яғни 
адамзаттың ортақ проблемаларын шешу, экономикалық тұрақтан-
дыруға және саяси қауіпсіздікке көмектесу үшін барлық мәдени-
еттер мен білімді дамыту құралы ретінде қарастырады.  Спенсер 
(1986) мәдениетті «супер органикалық» орта деп атайды және мә-
дениетті физикалық және табиғи факторлардан бөліп қарастыра-
ды. Оның пайымдауынша, супер органикалық фактор адамға ғана 
тән де, ал қалған екі фактор адам мен жануарға ортақ. 

Адам – жалғыз өмір сүре алмайтын әлеуметтік тіршілік иесі. 
Әрбір адам белгілі бір топқа жатады. Жеке индивид өзін ұстауы, 
киімі, сөз сараптауымен өзінің ойы мен мәдениетін көрсетеді. 
Осылайша оны белгілі бір топқа жатқызуға не оны басқалардан 
ажыратуға болады. Мысалы, баланың тілі ересектердің тілінен 
өзгеше немесе солтүстіктегі адамдар оңтүстіктегі адамдардан сөз 
қолданысы не білгілі бір тақырыптағы мәселелерге көзқарасымен 
айырмаланады, тіпті олардың киімдері, ұстанатын дәстүрлері, 

не тамақ талғамы да өзгеше болуы мүмкін. Отандық мәдениет-
танушы, философ-ғалым Садуахас Темірбеков: “Мәдениеттің 
қалыптасу кезеңі адамның адам болуынан, адамдар арасындағы 
қарым-қатынасқа қажет қарапайым норма, ереже, тыйым, бұй-
рықтардан басталады, тіл, әдебиет, өнер, дін, бұқаралық ақпарат 
құралдары, киім, құндылықтар сияқты элементтер адамдарды 
бір-бірімен байланыстыратын басты факторлар”, - деп жазады. 
Мәдениет басқа адамдарға қарым-қатынас арқылы беріледі. Де-
мек, мәдениет табиғи емес, туа бітпейді және еріксіз дамитын 
әлеуметтік өнім. Кейбір факторлар, мысалы ұрпақтан ұрпаққа, 
бір адам келесіне жеткізуде қоғамдағы ақпарат пен білім, әлеу- 
меттік өзгерістер мен әлеуметтік қатынастар және бұқаралық 
ақпарат құралдары сияқты факторлар маңызды болып табылады. 
Сонымен, мәдениет – қоғам мүшелерімен өндірілетін, әлеуметтік 
тұрғыдан қабылданып, қолданатын және ұрпақтан ұрпаққа өту 
қабілеті бар рухани және материалдық өнімдерден құралған бел-
гілі бір күрделі жүйе [36]. Осылайша, мәдениеттің құрамдас бөлік-
тері ұрпақтан-ұрпаққа ауысады, бір жерден екінші жерге өтеді, 
кейде ол кейбір субмәдениеттерге бөлініп және тіптен  дағдарыс- 
тың құрбанына да айналып жоғалуы да мүмкін. 

Мәдениеттің құрамдас бөліктерінің ішінде тіл мәдени бел-
гілердің маңызды құралы болып табылады. Адамдардың бір-
бірімен қарым-қатынас жасауы үшін тілдің маңызы зор, олар бір-
ге өмір сүріп өздерінің ыңғайына сәйкес әртүрлі мәдениеттерді 
қалыптастырады. Сондықтан, тіл коммуникативті қасиетке ие 
ақпарат беруші таңбалар жүйесінен ғана тұрмайды, ол ұлттық мә-
дениеттің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Тіл арқылы 
байланыс мәдениеттердің өзара әрекеттесуі үшін қажет. Сөйтіп, 
тілмен жеткізілетін әр түрлі мазмұн мен мағыналар белгілі бір 
әлеуметтік топтың мәдениетін білдіреді. Тұтастай алғанда, мәде-
ниеттің құрамдас бөліктерінің қатарына белгілі бір топтың әлеу- 
меттік ауыспалы мінез-құлық заңдылықтары, тілі, өнері, сенім-
дері, салт-дәстүрі, институттары және де сол сияқты адам еңбегі 
мен ойының басқа да өнімдері жатады.

II ТАРАУ. ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ
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2.2. ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ МӘДЕНИ БІРЕГЕЙЛІК

Қазіргі адамзаттың дамуында жаһандану – әлемнің тұтас- 
тығын, өзара байланыстылығын, өзара тәуелділігін және интег- 
ралдылығын қалыптастырушы әлемдік тенденция. Жаһандануға 
қарсылар жаһандануды гомогенизациялану деп санайды. Шын-
дығында, жаһандану жай гомогенизация емес, керісінше мәдени 
бірегейлікті тереңдетіп жақсартады, ерекшелейді. Себебі, бірін-
шіден, адамдар жай мәдени әсер етудің объектілері емес, мәде-
ниетті қабылдамайтын не өзгерте алатын субъектілерге айнала-
ды. Сонымен қатар, ғылым мен техниканың дамуымен адамдар 
бұрынғыдан да жақындаса түседі. Жаһанданудың жаңа дәуірінде 
адамдар өздерінің мәдениеттерінің бірегейлігі мен ерекшелігіне 
көбірек алаңдай бастады. Мәдени бірегейлік жергілікті білімнің 
жаһандық маңыздылығын айғақтап, жергілікті қоғам мен ұлт 
сезімін қорғайды. Ғылым, техника және экономикалық даму 
тұрғысынан алғанда, жаһандану конвергенция және гегемондық 
бақылау теориясын көрсетеді, бірақ терең мағынада мәдени біре-
гейлікті алға тартады. 

Дүние жүзіндегі адамзат атаулы бар ғасырлар бойы өзара 
тығыз байланыс орнатып келеді, бірақ соңғы уақытта бұл бай-
ланыстың қарқыны күрт өсті. Коммуникациялық төңкеріс өзінің 
жылдамдығы мен кеңеюінің арқасында әлемді жаһандық ауылға, 
көп ұлтты компаниялар әлемді ортақ жаһандық нарыққа айнал-
дырды. Реактивті ұшақтар, арзан телефон қызметі, электрондық 
пошталар, компьютерлер, айдынды мұхитқа арналған кемелер, 
жедел капиталдар ағыны – осының бәрі әлемді бұрынғыдан да 
өзара тәуелді етуде. Алайда әлемде ұлтаралық, мәдениаралық 
және дінаралық қақтығыстар да туындап отыр. Адамдар өздерінің 
мәдени тамырларын іздеуге кірісуде. Академиялық мінбелерде 
жаһандану және мәдени бірегейлік қызу талқылануда. Аз топтар 
мен жергілікті халықтар жаңа жаһандық дәуірде өздерінің мәдени 
және әлеуметтік ерекшеліктерін дәлелдеп, қорғауда. Бұл жаһанда-
ну және мәдени бірегейлік туралы жағдайды күрделендіре түседі. 
Бұл мәселеге енді аналитикалық тұрғыдан қарау тиімді болады. 
Бір жағынан, біз жаһандануды дәлірек түсінуіміз керек; екінші 
жағынан, біз мәдениетке қатысты нақты жауапқа ие болуымыз 

керек. Сонда ғана жаһанданудың мәдениеттерге әсерін түсінуге 
болады. 

 Жаһандану – бұл әлемдік тенденция. Көпұлтты корпорация- 
лар көптеген елдерде өнімдер шығарып, сан алуан тауарларды 
әлемнің түпкір-түпкірінде тұтынушыларға сатады. Ақша, техно-
логия және шикізат ұлттық шекаралардан асып тез дамып келеді. 
Тауарлар мен қаржылармен қатар идеялар мен мәдениеттер еркін 
таралуда. Нәтижесінде халықаралық деңгейде заңдар, экономика-
лық қатынастар мен әлеуметтік қозғалыстар қалыптасуда. Алай-
да жаһанданудың қазіргі келбеті либералды капитализм мен ма-
териалистік құндылықтарға сұраныстың артуымен сипатталады 
[37]. Экономикалық жүйе басқа әлеуметтік жүйелерді басқаратын 
үстемдікке ие болғандықтан, материалистік және тұтынушылық 
мәдениет бұқаралық ақпарат құралдары арқылы халықтың са-
тып алуға қызығушылығын арттыру үшін жарнамаланып, та-
ратылады. Табиғи өмір салты механикалық және жекелік өмір 
сүру салтына ауысып барады. Әр елдегі байлар мен кедейлердің, 
сондай-ақ бай және кедей елдердің арасындағы алшақтық артып 
келеді (Су, 2001). Қазір әлем халқының 80 пайызы әлемдік табы-
стың 20 пайызы ғана түсетін кедей елдерден тұрады. Алайда әлем 
жаһандық ауылға айналып келе жатқанымен де, бірақ әлем тұтас 
бір қауымдастыққа айнала алмайды.

Жаһандану үрдісіне қарсы пікірдегілер әлем жаңа жаһан-
дық дәуірде біртектес (гомогенизацияланып) болып бара жатыр 
дейді. Бүкіл әлемде тұтыну тауарлары біртектес болып келеді. 
Адамдар ұшақтар мен көліктерден бастап, тіптен түйреуіштер-
ге дейін бірдей тауарларды қолданады: бұл материалдық әлемге 
және физикалық жайлылыққа бағытталған тұтынушылық өмір 
салты мен құндылықтар жүйесімен түсіндіріледі [38]. Гомогени-
зация – бұл негізінен нарықтық күштердің ықпалымен адамдарға 
жапсырылған нәрсе. Ол адамдарды объект ретінде қарастырды. 
Алайда адамдар белгілі бір тауарларды пайдаланған кезде, олар 
өздерінің өмір салтына сай өзін субъект ретінде әрекет етеді және 
өзгерте алады. Адамдар белсенділік танытып, тұтынушы ретінде 
өз таңдауларын жасауға мол еркіндіктері болады. Осы тұрғыдан 
алғанда, адамдар сыртқы факторларға қарамастан, өз таңдаула-
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рын жасап, өз талғамдарын жүзеге асыра алды. Әлемдік тенден-
ция мәдени әралуандылықты жоя алмайды, өйткені әркімнің өз 
мәдениетін сақтап,  ұстануына құқығы бар. Шындығында, жаһан-
дық қатынастардың жаңа парадигмасы пайда болды, ол мәдениет-
тер диалогына негізделген. Толеранттылыққа, өзара сыйластыққа, 
ынтымақтастыққа дайын болуға негізделген мәдениеттердің ин-
теграциясы – бұл әлем құрылымының көпқырлы моделін құрудың 
маңызды шарты. Бұл мәдениеттер диалогы адамдардың рухани, 
интеллектуалдық, эмоционалды тұрғыдан баюына ықпал жасай-
ды, мемлекеттер арасындағы қатынастардың жылынуына қол 
жеткізуге көмектеседі, бұл әлемде қақтығыстардың азаюына мүм-
кіндік береді.

Тұтынушылық мәдениеттің жаһандануы жалпы әртүрлі мә-
дениет өкілдерін жақындастырады, ал бірақ барлығын бір мәде-
ниетке тоғыстырып, консьюмеризм гомогенизациясы орнамайды. 
Мәдениет – бұл табиғатты ізгілендіретін және әлеуметтендіретін 
әр халықтың өмір сүру тәсілі. Ол жеке дүниетанымды, айыр-
маланатын құндылықтар жүйесін және әлеуметтік қатынастар 
желісін білдіреді [38]. Мәдениет статикалық дүние емес, ол 
белгілі бір топтың таңдаған әдет-ғұрыптары мен өз дәстүрлері-
не деген құрметтен туады. Шынында да, мәдениет ұжымдық, 
танымдық құндылықтарды айқындайтын нанымдар мен көзқа-
растардың символдық жүйесі, қабылдау мен мінез-құлықты 
қалыптастыру – дерексіз «ақыл-ой» коды. Ол сондай-ақ, адам-
ның әлеуметтік ойлау қабілетіне байланысты білім мен нанымдар-
дың, мінез-құлықтың біртұтас үлгісін көрсетеді» деп анықтай-
ды (Сұлтанбаева). Мәдениетті үш өлшеммен талдауға болады 
[39]. Бірінші деңгейде адамдар табиғатқа тікелей қатысты әрекет 
етеді. Олар қарапайым өнімдер өндіреді және қолданады, сонан 
кейін оларды айырбастайды. Екінші деңгей адамдарға қоғамдық 
қатынастарды құруға, қауымдастық құруға және оны атап өту-
ге көмектесетін рәміздер мен рәсімдерге қатысты. Үшінші дең-
гей – мақсаттар мен уәждердің мәнін, болмысын ашатын түпкі 
мағынаны діндер мен идеологиялардан іздестіру керек. Бұл үш 
деңгей әлеуметтік топтың бірегейлігін қамтамасыз етеді және оны 
басқа топтардан ерекшелейді. Мәдениеттер уақыт өтуімен өзге-
руде. Адамдар мәдениетті жасайды, мәдениет адамды жасайды 

[40]. Мәдениет ауыспалы экономикалық және әлеуметтік-саяси 
жағдайлармен диалогта өзгереді. Мәдениеттің өзі олармен ком-
мерциялық немесе саяси қатынастар арқылы байланыс орнатқан 
басқа мәдениеттермен бірге өзгереді. Алайда мәдениеттерді 
адамдар жасайды. Мәдениеттің қайнар бастауында еркіндігі мен 
шығармашылығы басым адамдар тобынан құралған әлеуметтік 
агенттік тұрады. Шығармашылық тұлғалар мәдениеттің өзгеруі-
не және дамуына ықпал ете алады. Адамдар – жай мәдени әсер 
етудің нысандары ғана болып қоймай, әртүрлі әсерді егжейлеп, 
сүзіп қабылдай алатын не оларды қабылдамай немесе өзгертетін                  
субъектілер. Кейде жаһандануға қарсылар адамдардың субъек-
тивті күшін ескермейді.

Гомогенизацияның мәдениетке әсері. Жаһандық гомогени-
зация жоғарыда аталған барлық үш деңгейде тауарларды өндіру 
және оны тұтыну мәдениетіне әсер етеді. Жаһанданудың эконо-
микалық ықпалымен адамдар барлық жерде бірдей тауарлармен 
қамтамасыз етіледі. Дегенмен де, тауар пайдаланысы адамдардың 
тұтыну қабілеттерін анықтап, әртүрлі әлеуметтік мәнмәтіндік 
сипатта өтеді. Мысалы, Кока-Кола және МакДональдс АҚШ-та 
өте танымал, ал Үндістанда оларды санаулы байлар ғана ала ала-
ды, бұл тауарлар адамдардың сатып алу қабілетіне байланысты 
дәрежесін білдіретін нышанға айналады, ал Қытайда бұл тауар-
лар дәстүрлі қытай мейрамханаларында басымдық танытады. 
Әлеуметтік қатынастар деңгейінде бизнестің қалай жүргізілетіні 
және өндіріс пен маркетинг жағдайында адамдардың бір-бірімен 
қалай байланысатындығы туралы белгілі бір гомогенизация бар. 
Бірақ адамдардың қарым-қатынасы өндіріс пен маркетингпен 
шектелмейді. Басқа табиғи (отбасылық), дәстүрлі (мәдени) және 
ассоциативті топтар бар. Үшінші деңгейге келетін болсақ, әлеу-
меттанушылар діннің үстемдігі әлсіреп, қазіргі заманғы әлеумет-
тік институттар алдыңғы орынға сараланып шыққанымен, олар 
белгілі тарихи кезеңдерде қоғамның әлеуметтік және рухани да-
муының маңызды құралы болған діндердей бола алмады деп атап 
көрсетті (Бауман, 1998). Діндер қайта көптеген бағыттарда қайта 
жандануда. Осы факторларды ескере отырып, жаһандану нәтиже-
сінде туындаған гомогенизация үстірт сипатқа ие және адамдар 
пайдаланатын тұтыну тауарларының материалдық деңгейімен 
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және бұқаралық ақпарат құралдары жасанды түрде насихаттай-
тын белгілі бір тұтынушылық мәдениетпен шектелген деп айта 
аламыз.

Жаһандану мәдени бірегейлікті нығайтады. Жаһандану 
дәуірінде адамдар өздерінің туған мәдениеттеріне көңіл бөліп, 
оның бірегейлігі мен ерекшелігіне көбірек мән беріп, алаңдай 
бастады. Мәдени бірегейлік жергілікті білім және «мен:өзім» 
сезімін, қауымдастық пен ұлттың маңыздылығын ғаламдық дең-
гейде қамтамасыз етеді. Дэнг (2005) мәдени бірегейлік «Мен кім-
мін?», «Біз қайда бара жатырмыз?» және «Бізде не бар?» деген 
сұрақтарға жауап іздейтіндігін айтады. Белгілі бір адамдар тобы 
келесі бір топтан бірегейлігін өздерінің мәдениеттері арқылы 
дәлелдейді, сондықтан әр топ өз мәдениетін дәріптеп, қорғауда. 
Шындығында, бұрынғы уақыттарға қарағанда, жаһандану жер-
гілікті мәдениеттердің төлтумалығы туралы көбірек хабардар 
етуде. Ғылым мен технология немесе экономикалық даму тұрғы-
сынан жаһандану конвергенция теориясын негіздей түсуі де мүм-
кін. Бірақ тереңірек қарастырсақ, жаһандану жеке мәдениеттер 
туралы көбірек хабардар етіп, олардың табиғи болмысын жандан-
дыруда, сондықтан да әр ұлт өкілінің бойында өз мәдениеттерінің 
бірегейлігі мен ерекшелігіне көбірек алаңдаушылық сезімдері 
артты. Егер бұған теріс қарайтын болсақ, онда жаһандану жер-
гілікті мәдениетті гегемониялық үстемдіктің салдарына ұшыра-
туы мүмкін. Бірақ жаһандану «бірлесу» сезімін тудыруы мүмкін 
деп үміттенеміз. Жер – біздің ортақ үйіміз, сондықтан қайықтағы-
лардың бәрінің жаны бір. Жаһандану сонымен бірге «терең                                         
тамырланған басқыншыл мәдениет» сезімімен қатар,  жергілікті 
мәдениеттің жаһандық маңызын арттыруы мүмкін. Бұл екі өлшем 
өзара өте тиімді әрекеттесуді, байланысты қалыптастыра алады. 
Кейбіреулер жаһандану және локализация соншалықты интегра-
цияланғандықтан жаһандық және жергілікті мазмұн астарласып 
кетті дейді. Сондықтан әлемге «жекелік» де, және ортақ «бір-
гелік» те даму тән.

Сонымен, жаһандану жай гомогенизациялану емес. Біз 
жаһандануды ғылым мен технология тұрғысынан қарайтын бол-
сақ, адамдар жаһанданудың әсерін белсенді түрде қабылдайты-

нын байқаймыз. Олар үлкен субъективтілікке және мәдениетті 
өзгертіп не құрастыратын еркіндікке ие. Әлем ғылым мен техно-
логияның арқасында жаһанда конвергенциялық жақындасудың 
барын көлденең алдымызға тартқанмен де, бірақ терең мағына-
сында ол мәдени бірегейлікті алға тартады. Ғылым мен техни-
каның дамуымен адамдар арасында бұрынғымен салыстырғанда 
бір-біріне жақындасу пайда болды. Олар өздеріне тиесілі мәдени 
болмыстың ерекшеліктері туралы көбірек ойланатын болды, өз-
дерінің мәдени тамырларын іздеп, елжандылық танытып, және өз 
мәдениетіне қамқорлық таныта бастады. 

Егер біз осы жаңа дәуірде халықтар мен мәдениеттердің 
әртүрлілігін құрметтей алсақ, бұл бір-біріне толерантты бірлікпен 
ерекшеленетін жаһандық қоғамдастыққа әкелуі мүмкін. Мәде-
ниеттер енді дәстүрлі мағынада жергілікті болып қала алмайды, 
бірақ олар бәрібір әртүрлі және көптік сипатта болады. Бұл бір-
тектес болмайтын жаһанданудың жаңа түріне алып келеді.

2.3. ЖАҺАНДАНУ: ГОМОГЕНИЗАЦИЯ ЖӘНЕ ГИБРИ-
ДИЗАЦИЯ*

XX - XXI ғасырлар тоғысында ғалымдар арасында жаһанда-
нуды зерттеу ерекше өзекті болып отыр. Олар әртүрлі сценарийлер 
ұсынуда: біреулері гомогенді (біртектес) жаһандық мәдениетке 
барамыз десе, келесі мәдениеттің әртектілігіен қорғайтын шешіл-
мейтін «өркениеттер қақтығысын» (С. Хантингтон) алдыға тарта-
ды. Мәдениеттегі жаһанданудың рөлі туралы пәнаралық дискурс 
әлемдік қоғамдастықтың даму сценарийлерін баяндайтын әртүрлі 
мәдениеттердің өзара әрекеттесу қағидаттарын теориялық тұрғы-
да негіздеуге тырысуда. Жаһандануға тән әлеуметтік құбылыстар 
қатарына гомогенизация және гибридизация үрдістерін қарасты-
руға болады. 1980 жылдардан бастап бұрын-соңды болмаған мә-
дени гомогенизация бүкіл өмір салтын әмбебап етуге бағытталған 
ортақ немесе біртектілікті қамтитын процесс ретінде қарастыры-
лады. Гомогенизация құралдары қатарында тілдік гегемония, жар-
нама әдістері, өнер, әдебиет, сәулет стильдерін жатқызуға болады.

II ТАРАУ. ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ



44 45ТІЛ ЖӘНЕ ЖАҺАНДАНУ

Гомогенизация ұғымы теріс коннотациялы да қабылдануы 
мүмкін, дегенмен, алдыңғы тақырыпта қарастырғанымыздай, ба-
тыс парадигмасында оны зерттеушілер бейтарап позитивті тұрғы-
дан қарастырады. Дж. Бекфорд гомогенизацияны «жаһандық мә-
дениеттің және әлеуметтік байланыстардың жаңа дүниежүзілік 
тәртібі туралы ақпараты және ақиқаты деп түсіндіреді. Дж. Ритцер 
гомогенизацияны макдонализациялану дейді,  макдонализация-
ланған қоғам оның ойынша үш негізгі «рационалды» компонент-
терден: жылдамдық, ыңғайлылық және стандарттардан құралады. 
Тез тамақтану мәдениетінің бастамасы болған макдонизациялану 
лингвомәдени салаға «стандарттау» метафорасы ретінде тарап, 
бүкіл әлемде «ағылшын тілді» мәдени өнімдер, брендтер мен 
логотиптер, сонымен қатар ағылшын тіліндегі клишелер, таңба-
лар басқа ұлттық тілдерге тарады. Мәдени гомогенизация тұжы-
рымдамасы эволюционизм теориясы болып табылатын глобализм 
моделіне жатады. Олардың жақтаушылары әлемнің бір бағытқа 
дамуы туралы тезисті алға тартты, ғылыми техникалық прогрес- 
тің дамуына байланысты оқшауланған топтар мен әлемдік мә-
дениеттердің біртұтас адамзат қоғамдастығына баратын жолды 
білдіреді. Бұл позицияда бір полярлылыққа бағытталған еуроцен-
тризмді орнату айқын көрінеді. Мұның болуы бүкіл адамзат үшін 
біртұтас тіл мен мәдениеттің болуын болжайды, мәдениетара-
лық қатынас үдерісінде танымдық-коммуникативті функцияның 
бұзылуымен сипатталады, бұл мәдениеттердің өзара байланысы 
мен түсінісуін қиындатады. Глобализм моделі, зерттеушілердің 
пікірінше, үстем мемлекеттердің амбициясын білдіретін идео- 
логия, саясат және сауда қағидаттарына негізделген. Осыған 
сүйене отырып, глобализм дегенді тілдік домен мен этномәдени 
ерекшеліктердің қайшылықты қатынастарын тудыратын керіғар 
модель деп айтуға болады. Мұны мыңжылдықтар тоғысында 
«американизацияны» жаһанданумен пара-пар деп сәйкестендір-
ген академиялық қауымдастықтағы даулы дискурс, пікірлердің 
бұрын-соңды болмаған толқынымен және оған қарсылықтардың 
күшеюімен түсіндіруге болады. 

 «Американизация» ұғымы «макдонализация» және «гомоге-
низация» ұғымдарымен синонимге айналды. Жаһандану пробле-
масы әлі күн тәртібіне қауырт енбеген кезде, биполярлық әлем 
кеңістігінде американизация (1960-1980 жж.) АҚШ үкіметі жүр-
гізген мәдени экспансияның күшеюі деп түсіндірілді. Бұл түсінік                 
1907 жылы пайда болды, америкалық өмір моделі, яғни жеке ма-
териалдық әл-ауқат қоғамдағы идеал болып табылады. Бұл үдеріс 
америкалық мәдениет символдары мен артефактілерін, идеялары 
мен әлеуметтік-мәдени тәжірибелерін басқа елдерге енгізу, ағыл-
шын тілі мен америкалық білім беру жүйесін танымал ету және 
т.б. әрекеттерді қамтыды.

Неліктен америкалық нарық жаһандану үдерісінде сонша-
лықты басымдық танытады? Америка Құрама Штаттарының мә-
дени жаһандануда маңызды рөлін бірқатар маңызды себептермен 
негіздеуге болады [41]:

1. АҚШ нарығының көлемі басым. 300 миллионға жуық тұты-
нушысы бар Америка Құрама Штаттары әлемдегі ең үлкен 
нарықтардың бірі болып табылады. 300 миллион тұтынушы-
сы бар АҚШ нарығына қол жеткізген кез келген компания 
ауқымды экономиканың мүмкіндіктерін пайдалана алады.

2. АҚШ-тың экономикасы қуатты. Құрама Штаттарда әлем 
халқының тек төрт пайызы тұрады, бірақ ол әлемдік эконо-
микалық өнімнің 25 пайызын құрайды. Әлемдегі ең бай және 
халық саны жағынан ең үлкен елдердің бірі болу - Америка 
Құрама Штаттарын нарықта үстемдік жағдайға шығарды. 
Қазір тек қана Еуропалық Одақ нарықта көлемі мен байлығы 
бойынша АҚШ-тан алда келеді. Америка Құрама Штаттарын-
да жан басына шаққандағы ІЖӨ әлемдегі орташа көрсеткіштің 
432 пайызына тең. Бұл мемлекетте жан басына шаққандағы 
ЖІӨ 1960 жылдан 2018 жылға дейін 35552,91 АҚШ долла-
рын құрады, бұл барлық уақыттағы ең жоғары деңгейге жетіп, 
2018 жылы 54541.70 АҚШ долларын құрады.

3. АҚШ-та салыстырмалы түрде гемогенді мәдениет қалып-
тасқан. Қазіргі кездегі тілдер мен этникалық топтар саны 
бойынша АҚШ әлемдегі ең әралуан этносты елдердің бірі 

* Аударма. Одегова, О. Глобализация языка и культуры: специфика 
и место в системе глобальных процессов современности. Томск. Изда-
тельский Дом Томского государственного университета. 2017. 
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болып саналады. Алайда этникалық, лингвистикалық неме-
се мәдени топтарға жіктеген кезде оны салыстырмалы түрде 
гомогенді деп санауға болады. АҚШ тұрғындарының 97 пай-
ызы ағылшын тілін еркін меңгерген,  Халық санағы Бюросы 
АҚШ халқының 77,9 пайызы негізі бір этникалық кавказдық 
топқа жатады деп санайды (АҚШ санағы, 2012). Бұл Нигерия 
немесе Үндістан сияқты елдермен салыстырғанда күрт ерек-
шеленеді, себебі бұл елдерде халықтың 30 пайыздан астамы 
өз ана тілінде сөйлемейді. Ағылшын тілінде сөйлеу қабілеті 
бүкіл АҚШ халқына, сондай-ақ бүкіл әлем бойынша жүзде-
ген миллион адамдарға артық мүмкіндіктер беретіні сөзсіз.  
Лингвистикалық империализм (Р. Филлипсон)  теориясына 
сәйкес, америкалық ағылшын тілі империалистік басымдық 
танытып, яғни үстемдік ететін мәдениеттің құралына айнала-
ды. Ол перифериялық тілдерге қауіп төндіріп, басым мәде-
ниеттің құндылықтарын уағыздайды. Жалпы адамзаттық мә-
дени құндылықтарға бағыты, әлеуметтік-тарихи қажеттілік, 
ұлттың бәсекелестікке қабілеттілігі, мәдени уақыт талабы 
ретінде Қазақстанда «Үштұғырлы тіл» мәдени жобасы қабыл-
данды және «Пәндік білімді шет тілінде оқыту» бағдарлама-
сы тілдерді қандай да бір пән бойынша нақты білімді меңгеру 
құралы ретінде қолдануды ұсынады. Қазіргі таңда Қазақстан 
қоғамында үштілділік саясаты жүріп жатыр, ол қазақстан-
дықтардың қазақ, орыс және ағылшын тілдерін меңгеруіне 
бағытталған.

Гибридизация қазіргі әлемдегі мәдениеттердің өзара әрекет-
тесуінің түбегейлі қарама-қайшы қағидаты болып табылады және 
бұл қазіргі жаһанданудың динамикалық ерекшелігі болып сана-
лады. Біз қарастырып отырған мәнмәтінде бұл құбылыс жаһанда-
ну нәтижесінде пайда болатын «мәдени және тілдік араласу» деп 
қарастырылады. Гибридизация мәдени диффузия теориясын еске 
салатын ұқсас құбылыс сияқты болып көрінеді. Оны зерттеген 
ғалымдар Ф. Ратцель, Т.Хейердаль, Ф. Гребнер, В.Шмидт және 
басқалары диффузионизмге тарихи этникалық мәдениеттердің 
әсерінен өзгерістерге алып келетін тарихи байланыстар мен мә-
дениеттердің өзара байланысын қарастырады. Көшпелілер оты-
рықшы халықтардың бір-бірімен мәдениет алмасуына, олардың 

бірінен екіншісіне мәдени үдерістердің ауысуына себепші болды. 
Көшпелілер миграциясы, олардың бір отырықшы елдерден кейін 
келесі бір отырықшы халықтарды жаулап алуы арқылы мәдени 
диффузия іске асып отырды. [https://e-history.kz]

Мәдениеттердің өзара әрекеттесу түрлерінің ішінде аккуль-
турация мәдениеттің жеке немесе жиынтық элементтерін басқа 
этномәдени топқа беру тәсілі ретінде анықталды. Мәдениет-
тердің өзара әсер етуінің табиғи үдерісі ретінде қарастырыла-
тын  аккультурация «басқанікін» қабылдау/қабылдамау, ішіна-
ра немесе толық бейімделу және т.б. сияқты реакциялардан 
тұрады. Бұл реакциялар тарихи түрде мәдениеттер арасындағы 
байланыс деңгейімен де, белгілі бір мемлекеттің саясатымен де 
анықталады. 

Қазіргі әлемдік жағдайда, мәдени гибридизация голланд 
әлеуметтанушысы Ж.Н. Питерстің пікірінше, жасанды, бұрын-
нан өзара үйлеспейтін компоненттердің жиынтығы. Олар – 
жылдам және өздігінен пайда болатын және сол сияқты тез 
ыдырауға ұшырайтын жергілікті және ғаламдық формациялар 
жиынтығы. Бұл жағдайда мәдени гибридизацияны түсінуде 
мәдениаралық процестер тілдік гибридизация арқылы айқын 
көрінеді. Егер гомогенизация глобализм моделінде іске асса, 
онда гибридизация  трансмәдениеттік моделінде жүзеге аса-
ды. Трансмәдениет моделі аясында, зерттеушілер атап өткен-
дей, интерференция қағидаты немесе «бір мәдениеттің басқа 
мәдениеттерде символдық мағыналарының таралуы» орын 
алады. Символдық мағыналар ағылшын антропологы А. Ап-
падурайдың ойдан шығарған әлем (‘imagined worlds’) тұжы-
рымдамасында сипатталған бейнелер-символдар мәдениара-
лық кеңістік жағдайында жасалады. Дәл қазір осылар адам 
өмір сүру үлгісіндегі кең тарап отырған талғам мен таңдауға 
айналуда. Қазіргі жаһандану мәдениетінде физикалық болмыс 
виртуалды бейнелер әлемі мәдениетімен алмасуда, бұл әмбебап 
және маңызды сипат ала бастады. Сипатталған тұжырымдама 
академиялық ортада шынайылық пен виртуалдылықтың ара-
сындағы айырманы өшіретін виртуалды шындық мәдениетінің                                                                                                                                    
(М. Кастельстің термині) пайда болуы туралы дискурс бастал-
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ды. 1990 жылдары трансмәдениеттің теориялық бейнесін 
жаһандық мәдениет деп тұжырымдаған жетекші шетелдік әлеу-
меттанушылар мен антропологтар А. Аппадурай, Р. Робертсон, 
М.Фэзерстоун, Э. Смит, М. Уотерс және басқалар еді. Теория- 
лардың негізгі бағыты гибридизация процестерінің ағынын 
көрсететін біртұтас ағым (global flow) идеясымен байланысты 
мәдениеттің жаһандану процесі болып табылады. Мәдени ағым 
тақырыбы және М. Уотерстің «виртуалды кеңістік» түсінігін 
енгізу ғалымдарға енді «дәстүрлі» кеңістікті уақытқа, мол, то-
лассыз ақпарат легіне және нақты орны жоқ белгісіздікке қатыс- 
ты қайта қарауды мәжбүрледі. А. Аппадурай теориясы ғалам-
дық процестердің бейреттілігін, жылдамдығы мен масштабын 
аффиксі арқылы береді. Ол ғаламдық конфигурациялардың 
ағындарымен байланысқан жоғары технология (high-tech), 
жабдық, байланыс және т. б. техноландшафтты (texnoscape); 
капиталдың, трансакциялардың, инвестициялардың ағымдары 
тән қаржылық ландшафтты (finance scape); иммигранттар,                                   
туристер, босқындар, еңбекші-мигранттар ағымымен сипат-
талатын этникалық ландшафтты (ethnoscape); электронды 
ақпараттар ағынына қосылатын суреттердің, символдардың 
және белгілерден тұратын медиа ландшафтты (mediascape), 
Ағартушылық дәуірінің дүниетанымымен біріктірілген сим-
волдардың, идеялардың, ой-тұжырымдардың ағымымен ұсы-
нылған идеологиялық ландшафттарды (ideoscape) ажыратады. 
Аппадурайдың лингволандшафт (linguascape) ағындар теория- 
сына сүйеніп, ағылшын тілі лексемалардың отандық лингво-
кеңістіктегі нақты гибридтелген мысалдарын ұсынуға болады. 
Сонымен, техно-ландшафттарда мультимедиа (multimedia)- 
бейне/аудио жазбаларды қамтамасыз ететін құралдар жиын-
тығы, дыбыстық бластер (sound blaster) (дыбыстық бластер- 
дыбыстық карта), card reader (картаны оқу құралы, картадан 
оқу), wi-fi (Wi-Fi - сымсыз Интернет); I-Pad (i-pad - планшет), 
т.с.с. Қаржылық ландшафтта - time share (таймшер - курорт-
тық аудандардағы ұжымдық меншік нысаны), tranche (транш- 
облигация шығарылымының үлесі; ХВҚ-дағы квоталар), мер-
чандайзинг (merchandising -сауда-саттық, сату), smart card 
(смарт-карта - микропроцессоры бар несие картасы), және т.б. 
Медиаландшафтта - prime time (прайм-тайм - теледидарды 

жаппай қарау уақыты), poster (плакат, постер), press release 
(пресс-релиз), jingle (джингл - музыкалық логотип), art house 
(өнер үйі - кәсіби фильм жұмысы), инсерт (insert - жарнама-
лық қосымша), флайерс (fliers парақшалар, үлестірме мате-
риалдар) т.б.

Ағылшын тілімен мұндай қосындылар пиджиндік ағыл-
шын негізінде жасалып, әртүрлі этникалық тілдерде стихиялы 
түрде пайда болуда және олардың қолданыс мерзімі аз болып 
келеді, бұл –  гибридизация үрдісінің нақты мысалы. Ғалымдар-
дың берген анықтамаларының ішінен  лингвомәдени аспектіні 
нақты көрсететін, ең перспективалы – жетекші британдық 
лингвист Д.Граддолдың жаһандану тұжырымдамасын атағы-
мыз келеді. Оның анықтамасына сәйкес,  «Жаһандану – бұл 
гомогенизация мен біртектілікке әкелетін процесс емес, жаһан-
дық ықпал жергілікті дәстүрлер, құндылықтар мен әлеуметтік 
контекстке сәйкес  тілдің, мәдениеттің және саяси ұйымдардың 
жаңа гибридті формаларын жасайтын процесс». Бұл анықтама, 
шын мәнінде, гибридизацияның әсерін мойындап, ал гомоге-
низацияны жоққа шығарады, ғалымның тұжырымдамасының 
мәні – қазіргі жағдайдағы тілдер мен мәдениеттердің бейімде-
лу қабілетін көрсету. Гибридизация, егер жаһандану тілі басқа 
мәдениеттерді ассимиляцияға түсірмей, танымдық-коммуни-
кативті қызметті атқаратын болса, жүзеге асады. Осы нақты-
ланған функцияны бұзу идеологиялық тұрғыдан сөлекет және 
философиялық негізсіз әрекеттерге әкеледі. 

Тарауды қорытындылайтын тұжырымдар:

1. Мәдениет басқа адамдарға қарым-қатынас арқылы 
беріледі. Демек, мәдениет табиғи емес, туа бітпейді және 
еріксіз дамитын әлеуметтік өнім.

2. Әлем жаһандық ауылға айналып келе жатқанымен де, 
әлем тұтас бір қауымдастыққа айнала алмайды.

3. Әлемдік тенденция мәдени әралуандылықты жоя ал-
майды, өйткені әркімнің өз мәдениетін сақтап,  ұстануына 
құқығы бар.
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4. Кейбіреулер жаһандану және локализация соншалықты 
интеграцияланғандықтан жаһандық және жергілікті мазмұн 
астарласып кетті дейді. Сондықтан әлемге «жекелік» де,  және 
ортақ «біргелік»  мәдени даму да тән.

5. Жаһандану – бұл біртектілікке (гомогенизация) әкелетін 
үдеріс емес, жергілікті дәстүрлер, құндылықтар мен әлеумет-
тік мәнмәтінге сәйкес  жаһандық тілдің, мәдениеттің және            
саяси ұйымдардың жаңа гибридті формаларын жасайтын 
процесс.

Тарауды қорытындылайтын сұрақтар:

1. Мәдениетке берілген бір анықтаманы таңдап, мәнін ашып, 
тұжырымдаңыз.

2. Мәдениет және құрамдас бөліктерінің біреуін атаңыз, 
оның маңызын түсіндіріңіз.   

3. Жаһандану жай гомогенизация емес, керісінше мәдени 
бірегейлікті тереңдетіп жақсартады, келісесіз бе?

4. Жаһанданған заманда тұтынушылық мәдениеттің сипаты, 
әлеуметтік әсері қандай?

5. Бізді қоршаған әлеуметтік-коммуникациялық кеңістікте 
тілдік гибридизацияға мысалдар келтіре аласыз ба?

6. Жаһандану тұсында қазақстандық бірегейлік ұғымын қа-
лай ашар едіңіз? 

Оқуға ұсынылатын әдебиеттер:

1. Ғабитов Т.Х., және басқалары, Жаһандану және Қа-
зақстанның заманауи мәдениеті: ұжымдық монография /. - 
Алматы: Қазақ университеті, 2019. 332 б.

2. Күркебаев К.Қ. Қазақ тілінің рухани және материалдық 
лексикасы: оқу құралы.- Алматы: Қазақ университеті, 2013.  
-191 бет. 

3. Сабитова З.К. Лингвокультурология: учебник/З.К. Саби-
това.-М., ФЛИНТА: Наука, 20133.-528. 270-297 беттер. 

4. Омарбекова Г.Ә. Неміс және қазақ тілдері фитоним-
дерінің құрылымдық және ономасиологиялық сипаты.                                             
Оқу құралы.-Алматы: 2009.-212 б.

5. David Brinkerhoff, Suzanne Ortega, Rose Weitz, Essentials                  
of Sociology, 9th edition. https://100kitap.kz/kz/book/9
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ІІІ.  ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

ІІІ.  ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛІ

Тарауда қарастыратын ұғымдар мен терминдер:

Тіл иермені – берілген тілді (әдетте оның ана тілі болып табы-
лады) әртүрлі тұрмыстық, әлеуметтік-мәдени және кәсіби қа-
рым-қатынас саласында белсенді қолданатын, тіл ережелерін 
білетін лингвистикалық қауымдастықтың өкілі.

Мұра тіл – азшылық (иммигрант немесе байырғы тұрғын) 
тілі, ана тілінде сөйлейтіндер балалық шағында алғаш үйре-
нетін тіл, бірақ әлеуметтік ортада сұраныстың жоқтығынан 
ешқашан толық дамымайды.

Лингвицизм – белгілі бір этникалық топта сандық немесе 
әлеуметтік жағынан үстемдік етуші тілді білмеу немесе нашар 
білу салдарынан жеке немесе этникалық топтың азаматтық 
және / немесе экономикалық құқықтарының бұзылуы.

Неолиберализм – еркін нарық пен шексіз бәсекелестікті эко-
номикалық даму негізіндегі әлеуметтік әділеттікке жету мен 
дамуды қамтамасыз етудің негізгі құралдары ретінде қарасты-
ратын саяси экономика мен философияның бағыты.

Релятивизм – дүниедегі барлық заттар мен құбылыстар өзара 
тек салыстырмалы қарым-қатынаста болады деген методоло-
гиялық қағида.

Тубон заңы – француз үкіметінің француз тілінің мемлекеттік 
құжаттардағы, жұмыс орнындағы, маңдайшалар мен тауар-
лық белгілердегі, коммерциялық келісім-шарттардағы, іскер-
лік байланыстағы және басқа да салалардағы басты ресми тіл 
мәртебесін бекіту туралы заңы.

Кеңес беру орталығы (Common Sense Advisory) – аударма 
менеджментінің технологиялары мен озық тәжірибелерін, тіл 
индустриясының өлшемдері мен сипаттамаларын қамтитын, 
бірнеше мүшелік бағдарламалары арқылы Еуропа, Азия және 
Америкадағы компанияларға тәуелсіз зерттеу жүргізетін дер-
бес компания. 

Глокализация – бұл аймақтық айырмашылықтарды есепке 
алып, оларды сақтау және нығайту арқылы жергілікті жағдай, 
талап, салт-дәстүр, тіл, мәдениетпен санасып, жаһандану 
жағдайында көп бағытты үрдістердің қатар өмір сүруімен 
сипатталатын экономикалық, әлеуметтік және мәдени даму 
үдерісі.

Креолизация – екі немесе одан да көп тілдердің өзара әрекет-
тесуі нәтижесінде аралас жаңа тілдің жасалуы.

Тарауда аталған ғалымдар:

- Ульрих Аммон (1943-2019), неміс лингвисті, немістану мама-
ны, социолингвист.

- Дэвид Грэддол (1953-2019), қолданбалы лингвистикада, дис-
курстық талдауда, социолингвистикада және лингвистика та-
рихында қызмет еткен британдық лингвист.

- Тов Скутнабб-Кангас (1940-), лингвистика терминін тілге қа-
тысты кемсітушілікпен байланыстырумен танымал болған фин 
лингвисті және ағартушысы. 

- Джошуа Фишман (1926-2015), социолингвистика және тілді 
жоспарлау саласында маманданған америкалық әлеуметта-
нушы және лингвист, оқытушы.

- Бенджамин Ли Уорф (1897-1941), америкалық лингвист, аме-
рикалық үнді тілдерінің маманы және «тілдік салыстырма-
лылық» гипотезасының авторы. 

- Брадж Качру (1932-2016), Үндістандық лингвист, ағылшын 
тілінің үш шеңберлік териясының авторы.
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3.1. ЖАҺАНДАНУДЫҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ

Жаһандану экономикалық, саяси және мәдени интеграция-
лану мен бірігудегі (унификациялану) әлемдік жойқын процесс 
ретінде тіл саласына да өз ықпалын тигізуде. Тілдік жаһандану-
дың айқын салдары дегенде халықаралық байланыстағы, цифр-
лық технологиялар, саясат, ғылым, мәдениет саласында плане-
тарлық макроделдалдық тіл болып табылатын ағылшын тілінің 
таралуын түсінеміз. Ағылшын тілі – Ұлыбритания, Ирландия, 
АҚШ, Канада, Австралия, Жаңа Зеландия, сонымен қатар Ка-
риб аймағындағы бірқатар елдердің тұрғындары үшін ана тілі, 
Азия мен Африканың ондаған елдерінің тұрғындары үшін екін-
ші тіл және әлемнің көптеген елдерінде ең көп оқылатын  шет 
тілі.  Әлемдегі 7,5 миллиард тұрғынның 1,5 миллиарды ағылшын 
тілінде сөйлейді, бұл жер халқының 20%-ын құрайды. Алайда бұл 
адамдардың көпшілігі ағылшын тілінің төл тіл иермендері емес.   
Ағылшын тілі 360 миллионға жуық адамның ана тілі, ең көп оқы-
латын шет тілі болғандықтан, әлемдегі ең кең тараған танымал 
тіл, содан кейін екінші орынды француз тілі иемденеді. 

Ағылшын тілі ғылым, бизнес, сауда, халықаралық қатынас- 
тар, интернет байланысы, туризм, спорт, сән, бос уақыт сияқты 
қарым-қатынас саласындағы басқа тілдерді біртіндеп алмастыра 
бастады. Ағылшын тілі көптеген халықаралық ұйымдардың, со-
ның ішінде БҰҰ, НАТО, ЮНЕСКО, ЕО, Дүниежүзілік банк, ХВҚ, 
ДСҰ-ның ресми және жұмыс тілі болып табылады. Әлемдегі ком-
мерциялық келіссөздердің 80%-ы ағылшын тілінде жүргізіледі. 
Көптеген елдердегі халықаралық корпорацияларда ағылшын тілі 
жұмыс тілі болып табылады, сондықтан ағылшын тілін білетін 
мамандар еңбек нарығында сұранысқа ие. Ағылшын тілі – білім 
беру саласында ғылым мен нарықтың қажеттілігіне сәйкес кеңі-
нен сұраныстағы тіл, шет тілі ретінде оқылатын, ең кең таралған 
тіл болып табылады. Бұл тіл ұлттық авиакомпаниялардың, әуе-
жайлардың және ұшуды басқару орталықтарының көпшілігінде, 
сондай-ақ теңіз навигациясы кезінде қолданылады. Ағылшын тілі 
бос уақытты өткізу сферасына да еніп кетті. Әлемдегі ең ірі теле-
дидарлық компаниялар ағылшын тілінде шамамен 500 миллионға 
жуық аудиторияға арналған бағдарламалар жүргізеді, танымал 
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журналдар мен газеттер ағылшын тілінде шығады, осылай-
ша ғаламшардағы көптеген адамдар саяси және мәдени жаңа-
лықтарды ағылшын тілінде оқиды. Ағылшын тілі әлем жаста-
рының музыкалық мәдениетінің тіліне айналды. Сонымен бірге 
ағылшын тілінің таралуы мен жаһандану арасында екі жақты 
бір-біріне ықпалды ара қатынас дамуда: ағылшын тілінің тара-
луы экономикалық жаһанданудың нәтижесі бола тұра, эконо-
микалық интеграцияға ықпал ететін және оның әсерін тезде-
тетін де фактор болып табылады.

Ағылшын тілінің жер бетін салтанатты түрде шарлауының 
тарихи, саяси-экономикалық, ақпараттық және лингвистикалық 
сипаттағы себептері бар [43]. Тарихи тұрғыдан алғанда, ағылшын 
тілінің кең географиялық таралуы Ұлыбританияның отаршыл-
дық өткенімен түсіндіріледі. Саяси және экономикалық тұрғыдан 
алғанда, ағылшын тілді елдердің саяси және экономикалық қуат-
тылығы оның таралуына ықпал етті. Ақпараттық факторға келетін 
болсақ, ағылшын тілі – ғылым, интернет, теңіз навигациясы, ха-
лықаралық авиация және туризмдегі ақпарат ағымының тарала-
тын тілі. Ағылшын тілін үйрену басқа тілдермен салыстырмалы 
түрде оңай, сонымен қатар ағылшын тілінде кірме сөздердің көп 
болуы және бұл тілден басқа тілдерге лексиканың көп енуі оны 
аса қиындықсыз игеруге ықпал етеді. Бұл –  лингвистикалық фак-
тордың негіздемесі.

Әлемнің әртүрлі аймақтарында ағылшын тілі әртүрлі мәрте-
беге ие. Ол ана тілі, екінші және шет тілі ретінде қолданылады. 
Бір қарағанда, тілдердің осы категорияларының айырмашылығы 
айқын. Бірақ оның кең таралуына қарамастан, «ана тілі», «бірін-
ші тіл», «екінші тіл» және «шет тілі» терминдері өзара мағыналас 
емес, бір-бірінен ерекшеленеді.

Сонымен, ана тіліне келесідей анықтамалар беруге болады:

• бала кезінен табиғи жолмен ата-анасынан (ата-анасы осы 
тілдің иермендері) үйренген тіл (ана тілі);

• адамның ақыл-ой әрекетін жүзеге асыратын тіл (функцио-
налды түрде бірінші тіл);
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• адам қарым-қатынаста, ең жиі қолданатын тіл; 

• іштей ең жақын деп қабылданатын тіл, яғни аффективті бай-
ланыс сезімін оятатын тіл;

• ата-бабалар тілі, яғни сөйлеушінің белгілі бір этносқа қа- 
тыстылығын айқындайтын тіл (этникалық бірегейлікті таны-
татын тіл).

Ана тілге берілген анықтамалар кейде сәйкес келмеуі де мүм-
кін. Егер адам бөтен тілдік ортада өмір сүруге мәжбүр болған бол-
са, бұндай жағдайда ол бала кезінен үйренген тілді сирек қолда-
нуы мүмкін немесе тіпті оны толығымен немесе ішінара ұмытуы 
да ықтимал; тіл иермені белгілі бір этникалық топқа өзін жатқы-
зуы мүмкін, бірақ сол этникалық топтың тілін мүлдем білмеуі 
немесе аздап түсінуі мүмкін; ата-бабалар тіліне деген адалдықты 
сезінбеуі немесе тіпті бұл тілді білетіндігінен ұялуы мүмкін (егер 
бұл тілдің дамуы төмен және мәдени артта қалған болса) және т.б.

Екінші тіл (second language) дегенді бірқатар авторлар жеке 
тұлға екі тілді ортада әлеуметтену процесінде алған  (бірінші ана 
тілімен қатар бір мезгілде немесе кейінірек) функционалды екін-
ші тіл деп түсінеді, шындығында ол бұл тілді аз қолданады. Әлеу- 
меттік лингвистикада тілдік жағдайды сипаттаған кезде екінші тіл 
әкімшілік-саяси білім беруде ресми қызметтерді орындайтын тіл 
болып саналады. Мұндай тіл елдегі жалғыз ресми тіл болуы да 
мүмкін (Нигериядағы ағылшын тілі) не бұл функцияны басқа тіл-
мен де бөлісуі мүмкін, мысалы,  Қазақстанда мемлекеттік тіл – қа-
зақ тілімен қатар, орыс тілінің екінші тіл ретінде ресми дәрежесі 
бар,  «мемлекеттiк ұйымдарда және жергiлiктi өзiн-өзi басқару 
органдарында орыс тiлi ресми түрде қазақ тiлiмен тең қолданы-
лады» [ҚР «Тіл туралы Заңы», 5-бап], (Үндістанда ағылшын тілі, 
екінші тіл – хинди тілі) немесе жартылай ресми тіл мәртебесіне ие 
және тек шектеулі ғана әлеуметтік маңызды  қарам-қатынас сала-
ларында қолданылады. Лингвистердің пікірінше, ағылшын тілін 
ресми тіл ретінде белсенді түрде қолданатын елдер болашақта 
ағылшын тілін жаһандық тіл ретінде дамытуда шешуші рөл атқа-
рады [44,45].
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Керісінше, шет тілі ретінде оқылатын тілдер кез келген мем-
лекетте ресми мәртебеге ие бола алмайды; бұлар – оқу орында-
рында оқытылатын тілдер (мысалы, Қазақстандағы ағылшын 
тілі). Қазіргі уақытта ағылшын тілі әлемдегі ең көп оқылатын шет 
тілі болып табылады. Ағылшын тіліндегі тілді деңгейлеп оқы-
тудың білім мазмұны мен тіл иермендерінің тілді меңгеру дәре-
желері әр елде әрқалай болуы мүмкін, мысалы, Нидерланды мен 
Скандинавия елдерінде көптеген ағылшын тілін меңгергендердің 
тілдік даярлығы мемлекеттік тілі ағылшын тілі болатын Нигерия 
тұрғындарына қарағанда жақсырақ. Басқа елдерде де ағылшын 
тілін меңгеру төмен деңгейде қалып отыр.

Барлық осы терминдер ағылшын немесе басқа әлем тілдерінің 
бірі қандай да бір шамада тілдік жағдайларды сипаттауға қатысы 
бар. Тіл білімінде, жаһандану үдерісіне, атап айтқанда, ағылшын 
тілінің экспанциясына ғалымдар назарларын кеш аударды. Бұл 
тек ХХІ ғасырдың алғашқы жылдарында, жаһанданудың сая- 
си және экономикалық аспектілері жақсы сипатталғаннан кейін 
ғана орын ала бастады. Бірақ, ХІХ ғасырдың екінші жартысынан 
бастап тіл білімі тілдік байланыстар (контакт) мен билингвизм 
мәселелерімен айналысты, бірақ жаһандану жағдайында екітіл-
ділік мәселе ретінде салыстырмалы түрде соңғы онжылдықтардан 
бастап қана зерттеле бастады.

Қазіргі уақытта жаһандануды тілдік тұрғыдан зерттеудің 
бірқатар ғылыми тәсілдерін бөліп көрсетуге болады:

•	 жаһандану үдерістерін дәстүрлі лингвистиканың тілдік 
байланыстар (контакт) және билингвизм мәселелері тұрғы-
сында қарастыру: екі тілділіктің түрлерін зерттеу, жаңа бай-
ланыстағы (контакт) тілдерді, соның ішінде New Englishes 
деп аталатын және Franglais, Denglish, Spanglish сияқты тілдік 
нысандарды зерттеу;

•	 жаһандану нәтижесінде пайда болатын дискурс түрлері, 
жаһандану туралы дискурстық тәсіл;

•	 жаһандану әсерінен тілдік жағдаяттың динамикасын және 
нақты тілдердің қолданылу аясы мен қызмет ету салалары-
ның қайта бөлінуін зерттеу;
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•	 аксиологиялық тәсіл, яғни «тіл және билік» мәселесі мән-
мәтіндегі тілдердің «нарықтық» құндылығы тұрғысынан 
жаһандануды зерттеу;

•	 жаһандану жағдайында тіл саясатының әр түрлі түрлерін 
зерттеу, оның ішінде жаһандану процестерінің әсерінен пайда 
болатын бірегейліктің жаңа түрлерін анықтау;

•	 жаһанданудың әлем тілдеріне, оның ішінде семантика мен 
әлемнің тілдік бейнесіне әсерін зерттеу.

У. Аммон «жаһандық тіл» ұғымы мен халықаралық қатынас 
тілдерінің алуан түрлілігіне назар аудара отырып, тілдің «жаһан-
дық мәртебесі» мен «жаһандық функциясы» арасындағы айыр-
машылықты ажыратады. Мысалы, испан тілі үш құрлықта қол-
данылғандықтан, У. Аммонның пікірінше, жаһандық мәртебеге 
ие, бірақ ол жаһандық қызмет атқаруда ағылшын тілінен төмен 
тұрады [46]. Халықаралық қатынаста қолданатын тілдер қата-
рына араб, қытай, француз, испан, орыс, неміс, хинди, малай, 
португал, жапон тілдері енеді [47]. Африкада суахили тілі кеңі-
нен қолданылады. Қазіргі уақытта суахили тілі ағылшын тілімен 
қатар Танзания, Кения, Уганда, Заир мен Мозамбикте ресми тіл 
болып табылады. Жалпы алғанда, бұл тілде 150 миллионға жуық 
адам сөйлейді. Камбоджа, Лаос, Тайландта вьетнам тілі кеңінен 
таралған. Бұл тілдердің барлығы макро-делдалдық тілдердің қыз-
меттерін атқарады, өйткені бұл тілдерде сөйлеушілердің арасында 
екінші немесе шет тілі ретінде сөйлейтіндердің саны көп.

А.Де Сван әлем тілдерін бүкіл әлем кеңістігін қамтитын және 
халықаралық қатынас тілдеріне негізделген тілдердің «шоқжұл-
дыздарынан» тұратын тілдер жүйесі ретінде қарастыруды ұсы-
нады. Әрине, ағылшын тілі жаһандық тілдер жүйесінің төрінен 
орын алады, бірақ басқа тілдік шоқжұлдыздар да планета тұрғын-
дарының өмірінде маңызды рөл атқаруларын жалғастыра береді.

Сондай-ақ, лингвистер ірі тілдердің шағын тілдерге жасаған 
қыспағы тек қана ХХ ғасырда басталмағанын, одан да әріде ер-
теректе басталғанын және халықаралық тілдердің құрамы тарихи 
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тұрғыдан өзгеріп отырғандығын айтады. Ертеде және Орта ғасыр- 
ларда халықаралық тілдер аймақтық сипат алып, олардың қолда-
нуына әлеуметтік және функционалды шектеулер тән болды; олар 
көбінесе жазбаша түрде қолданылды (Қиыр Шығыс халықтары 
арасында  вэнь янь тілі, араб-еврей әлемінде  арамей тілі, Месо-
потамия мен Ассирияда шумер және аккад тілдері, эллинистік 
әлемде ежелгі грек тілі, Рим империясында, кейінірек Еуропаның 
көптеген елдерінде латын тілі, Таяу Шығыста араб және парсы 
тілдері, бірқатар славян елдерінде ескі славян тілі қолданылды). 
XVI - XVII ғасырларда португал тілі, XVIII ғасырда француз 
тілі, XIX ғасырда ағылшын және неміс тілдері, ХХ ғасырда со-
циалистік лагерь елдерінде орыс тілі халықаралық қатынас тілі 
рөлін атқарды. Осылайша, тіл саласындағы жаһандану мәселесі 
тек ағылшын тілінің экспанциясын қарастыруды мақсат етпейді.

Алайда халықаралық қатынас тілдері ХХ ғасырдың ойлап 
тапқан шығармашылығы емес және олардың саны өте көп, әйтсе 
де қазіргі уақытта олардың ешқайсысын ағылшын тілімен сөйлеу- 
шілер саны жағынан да, қолдану салалары бойынша, әлеуметтік 
ықпалы, білім беру жүйесіндегі рөлі және т.б. бағыттарда салыс- 
тыруға келмейді.

Ағылшын тілінің халықаралық аренада кеңінен қолданыла-
тындығына байланысты бұл тіл көбінесе «осы заманның латыны» 
деп аталады. Бұл метафора аса орынды да емес сияқты, себебі 
орта ғасырда латын ұлтаралық этникалық тіл болды, ал ағыл-
шын тілінің миллиондаған адамға ана тілі болуы -оларға ағыл-
шын тілін шет тілі немесе ресми тіл ретінде үйренуге мәжбүр 
болған адамдарға қарағанда айтарлықтай артықшылықтар береді. 
Жаһандану лингвистердің, саясаткерлердің, әлеуметтанушылар-
дың және мәдениет қайраткерлерінің алдына күрделі мәселе-
лерді қойып отыр:  әртүрлі тілдер мен мәдениеттердің байлығын                                       
жойып жібермей, әлемнің бейнесін стандарттауға жол бермеу үшін 
қазіргі қоғамның интеграциялану үрдісі мен этникалық, мәдени 
және тілдік әртүрліліктің арасындағы тепе-теңдікті қалай сақтауға 
болады, оның үстінде, тіл саласындағы жаһандану мәселелеріне 
арналған дискурс идеялогиялық және саяси коннотациялық сипат 
алып бара жатқандығы да таңқаларлық жайт емес.
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Кейбір лингвистердің пайымдауынша, ағылшын тілі үстем 
жағдайға ие болып алды, енді оны болашақта тайдыру мүм-
кін емес [44, 6]. Бірақ жағдай бұл айтқаннан күрделірек сияқты,                  
Д.Грэддол ХХІ ғасырдың басында ағылшын тілін ана тілі ретінде 
сөйлейтіндердің саны XX ғасырдың аяғындағыдай, қытай тілінде 
сөйлейтіндердің санынан төмен, сонымен қатар испан және хинди 
тілдерінде сөйлейтіндердің санынан да төмен екенін айтады, енді 
мүмкін жақында ол араб тілін де алдына салуы мүмкін.

Сонымен бірге, ағылшын тілі ана тілі болып табылмай-
тын бірақ осы тілде сөйлейтіндердің саны өсуде. Д.Грэддолдың 
айтуынша, қазіргі уақытта ағылшын тілінің таралуына ықпал 
ететін факторлар ғана емес, бұл процесті тежейтін факторлар да 
бар. Мысалы, 2000- 2005 жж. аралығында интернеттегі ағыл-
шын тілінің үлесі 51,35-тен 32% -ға дейін төмендеді. Интернет 
бейресми байланыста, жергілікті базарларда сауда жасау және 
жергілікті жаңалықтарды алу үшін әр түрлі тілдерде сөйлейтін-
дер арасында кеңінен қолданылады. Бұл қызметтерді жергілікті 
тілдер де атқара алады. Сонымен қатар, аз ұлттардың өкілдері                                                       
Интернетті өздерінің тілдерінің беделін көтеру және сөйле-
ушілеріне қолдау көрсету үшін пайдаланады [44]. 

Әлемдегі ағылшын тілінің нұсқаларының көбеюі – ағыл-
шын тілінің болашағы үшін теріс фактор болып саналады, се-
бебі жаһандық ағылшын тілі – бұл біз білетін және бұрын шет 
тілі ретінде оқыған ағылшын тілі емес. Бұл – тілдік өзгерістерге 
түскен жаңа құбылыс, ағылшын тілі иермендері бұл құбылыстар-
ды онша құптамайды. 

3.2. ЖАҺАНДЫҚ АҒЫЛШЫН ТІЛІ. ОҢ ЖӘНЕ КЕРІ 
ТҰСТАРЫ

Ағылшын тілінің әлемдік таралуы кейбір лингвистерге, сая- 
саткерлерге және қарапайым азаматтарға ұнамай, олардың сы-
нына ұшырап отыр. Көптеген жер бетінің тұрғындары ағылшын 
тілін планетарлық ортақ тіл деп қабылдайтын болса, басқалары 
оны «тажал тіл», «тиранозавр тілі», «әлемдік тіл» деп қарап, оны 
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«ұры тіл», «хулиган тіл», «Франкенштейн тілі» деп ат тағып және 
ағылшын тілінің таралуын «лингвистикалық империализм» және 
тіпті «лингвистикалық геноцид» деп санайды [English Language as 
Hydra 2012; Why English? Confronting the Hydra 2016]. 

Сонымен бірге, ғаламдық ағылшын тілінің сыншылары олар 
ағылшын тілінің өзіне қарсы емес, оны көбіне саяси өзімшілдік 
мақсатымен қолданатындарға қарсы екенін баса айтады. Ағыл-
шын тілінің жаһандық таралуына қарсы шыққандардың дәлел-
дерін тіл білімінің әртүрлі салаларынан теріп алғанда төмендегі-
дей пікірлерді жинақтауға болады:

• этнолингвистика: ағылшын тілі жергілікті тілдерді ығысты-
рып, этникалық өзін-өзі тану дағдарысына және этникалық 
бірегейліктің жоғалуына әкеледі;

• саяси лингвистика, социолингвистика: ағылшын тілінің та-
ралуы адам құқығының бұзылуына әкеледі (тілдік дискрими-
нация, лингвицизм);

• лингвомәдениеттану: ағылшын тілінің басқа тілдерге әсері 
әлем бейнесін стандарттауға, тілде сақталған бірегей білімнің 
жоғалуына, әлемдік мәдениеттің нашарлауына, англо-амери-
калық құндылықтардың енуіне әкеледі;

• эколингвистика: ағылшын тілінің таралуы тілдер арасын-
дағы экологиялық тепе-теңдікті бұзады және әлемнің тілдік 
палитрасын нашарлатады.

Әрине, ағылшын тілі лингвистикалық әртүрлілікке қауіп 
төндіретін жалғыз халықаралық қатынас тілі емес, бірақ ағыл-
шын тілінің экспанциясының салдары айқын. Ағылшын тілінің 
планетарлық масштабтағы жаһандық тіл болуына қарсыластары 
бұл тілді адам құқығын бұзушы деп танып, «лингвистикалық им-
периализм», «лингвистикалық геноцид» («лингвоксид»), «линг-
вистикалық өз-өзіне қол салу» және «лингвистикализм» (тілдік 
нәсілшілдік) деген түсініктермен айыптайды. [48,49,50,51,52,53]. 
Әлемдегі ағылшын тілінің (сонымен қатар басқа еуропалық тіл-
дердің) таралуының басты қатері олар планетааралық масштабта 
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лингвис- тикалық әртүрліліктің жоғалуына әкеледі. Тіл саясаты, 
жоғарыдағы ғалымдардың пайымдауынша, билік құрылымда-
рының иерархиясын сақтаумен, материалдық және рухани ре-
сурстарды бөлумен және, сайып келгенде, бір этникалық топтың 
екіншісінен үстемдігін қамтамасыз етумен тығыз байланысты. 
Олар ағылшын тілін (сонымен қатар басқа да еуропалық тіл-
дердің) таратуға мүдделі тіл саясатының неолиберализммен 
байланыс- ын ерекше атап өтеді. Бұрын лингоцид (лингвистика-
лық геноцид) ашық түрде жүргізілді, бұл нақты бір тілді пайда-
лануға тыйым салынды және ең радикалды түрде оның иермен-
дерінің көзін жойды. Қазір лингвоцидтің жасырын формалары 
пайда болды: бұл өліп бара жатқан азшылықтардың тілін қол-
даудан бас тарту, бұл тілдердің қызметтерін шектеу, тар ком-
муникативті салаларда азшылық тілін қолдануға енжар қолдау 
көрсету және қасақана шет тілін ресми тіл ретінде енгізу [51].                                                                                                                               
Т.Скутнабб-Кангастың пікірінше, білім беру саласында лин-
гоцид мәселесі әсіресе өткір болып табылады. Ол балаларды, 
әсіресе бастауыш білімді бастапқы кезеңінде басқа тілде оқы-
ту тәжірибесі, халықаралық конвенцияларда айтылғандай, ұлт 
тіліне, мәдениетіне жасалған геноцид деп мәлімдейді. Ағыл-
шын тілінің экспанциясына қарсылардың пікірінше, ағыл-
шын тілі ресми тіл ретінде қолданылатын постколониалды 
лагерьлерде тілдер беделділік тұрғысынан иерархияда орнала-
сады, онда жергілікті тілдер төменгі позицияларды иеленеді. 
Тағы бір дәлел ретінде, ағылшын тілінің жаһандық аренада 
таралуына қарсы шыққан ғалымдар, тілдің мәдениет пен ой-
лаумен байланысын ерекше атап өтеді, ұлттық тілдердің ағыл-
шын тілінің ығыстыруымен шеттеуінің әсерінен атап айтқанда, 
әлемнің бейнесі біркелкі болып, ұқсастанып, әлемнің әдемілі-
гі жойылады және ойлаудың жұпындалуына әкеліп соғады. 
Т.Скутнабб-Кангас атап өткендей, лингоцидтің әдеттегі серігі 
«тарихи геноцид», яғни тілдің мәдени тарихын ұмыттыру бо-
лып табылады. Алайда Азия мен Африкада ағылшын тілін (со-
нымен қатар басқа еуропалық тілдерді) қолдану бірнеше прак-
тикалық артықшылықтарға ие. 

Бірінші «оң тұсы» – бұл көп ұлтты елде еуропалық тіл көбі-
несе халықтың үлкен (және кейде одан да көп) бөлігіне таны-
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мал жалғыз макро-делдал болып табылады. Сонымен қатар, 
еуропалық тіл – бұл этникалық бейтарап макро-делдал, ешбір 
жергілікті этникалық топқа үстем болуға мүмкіндік бермейді. 
Шиеленіскен этносаралық қақтығыстар жағдайында жергілікті 
тілдердің бірінің мемлекеттік тіл ретінде тағайындалуы ұлт- 
аралық толқуларға әкелуі мүмкін (мысалы, Үндістанда болған 
жағдай). Осылайша, ағылшын тілі (басқа еуропалық тілдер              
сияқты) Азия мен Африкада мемлекеттердің қалыптасуында 
және этникалық бірегейлікке қатысты біртұтас ұлттық мем-
лекеттің дамуында маңызды рөл атқара алады. Дж.Фишман 
бұл процесті еуропалық мемлекеттерге тән ұлттың (ұлттың 
ұлғаю процесіне) негізделген мемлекет құру процесінен айыр- 
машылығы, мемлекет негізінде ұлт қалыптастыру деп атады. 
Постколониалдық елдерге қатысты ол «ұлтшылдық» түсінігін, 
яғни көп ұлтты мемлекеттің ұлттық-саяси интеграциясының 
нәтижесінде ұлттың қалыптасуын тұжырымдады. Еуропалық 
тілдер бұл процесте негізгі рөл атқарды [54].

Еуропалық тілдердің экспортымен байланысты тағы бір 
жағымды жағдай –  халықаралық және мәдениаралық байла-
ныстардың жеңілдеуі артты. Ағылшын тілін білу әлемдік мә-
дениеттің қазыналарына жол ашады, ғылыми жетістіктермен, 
қоғамдық-саяси ойлармен және басқа елдердің мәдени өмірімен 
танысуға мүмкіндік береді, халықаралық байланыстарды орна-
туға көмектеседі.

Айта кету керек, қазіргі әлемде ағылшын тілі постколо-
ниалдық кеңістіктегі тілдерге ғана емес, Еуропа тілдерін қоса 
алғанда, коммуникативті қуатты тілдердің өміріне, ғылым, 
білім, бизнес, интернет байланысы, халықаралық байланыс 
және т.б. салаларда ағылшын тілінің белсенді болуы осы тіл-
дерге қауіп ретінде қарастырылады. Ағылшын тілінің қысы-
мымен кезіндегі еуропалық қуатты тілдер біртіндеп ығысып, 
шеттеп келе жатқандығы байқалады. Халықаралық ғылыми 
конференциялардың тілі көбінесе ағылшын тілі болып табы-
лады, ғылыми мақалалар мен монографиялардың көп бөлігі 
ағылшын тілінде жарық көреді. Сонымен, В. Амонның айтуы 
бойынша, 2005 жылға дейін жаратылыстану саласындағы ағыл-
шын тіліндегі жарияланымдардың үлесі 90% -дан, ал гумани-
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тарлық ғылымдардағы басылымдар үлесі 80% -дан асты [55]. 
Көптеген беделді ғылыми баспалар жариялауға тек ағылшын 
тіліндегі мәтіндерді қабылдайды.  Қазіргі уақытта ғалымдар 
екі түрлі мәселеге тап болады: бір жағынан, ағылшын тіліндегі 
басылымдар авторға миллиондаған көптілді аудиторияға таны-
мал болуға мүмкіндік береді (бұл, атап айтқанда, цитаталар ин-
дексін арттыруға мүмкіндік береді), екінші жағынан, олар ана 
тілінің функцияларын шектейді.

Мұндай жағдайда, кең таралған коммуникативті қуатты тіл-
дері бар кейбір мемлекеттердің үкіметтері ағылшын тілін, оған 
заңнамалық деңгейде шектеулерді қолдана отырып, белгілі бір 
нақты шаралар қабылдауға тырысты. Бұл орайда Францияның 
тәжірибесі қызығушылық тудырады, 1994 жылы француз тілін 
қолдану туралы заң қабылданды, ол Тубон заңы (Францияның 
мәдениет министрі Жак Тубонның атымен аталған) деп аталды. 
Осы заңға сәйкес, француз тілін мемлекеттік құжаттарда, білім 
беруде, жұмыс орнында, маңдайшалар мен тауарлық белгілер-
де, коммерциялық келісімшарттарда, қаржылық есептерде, ең-
бек келісімдерінде, есепшоттар мен түбіртектерде, Францияда 
өткен ғылыми симпозиум және конференцияларда пайдалану 
керек. Заң БАҚ тарататын әндердің кем дегенде 40%-ы фран-
цуз тілінде орындалуы керек деп қарастырды. Сондай-ақ, заң 
француз баламасы болған кезде кез-келген шетелдік терминді 
немесе сөз тіркесін басқа тілде қолдануға тыйым салды. Ағыл-
шын тілі Тубон заңында нақты айтылмағанмен, бұл заң ең ал-
дымен Францияда ағылшын тілінің қолданылуын шектеуге ар-
налған еді. Франция өзінің ұлттық тілінің халықаралық брендін 
нығайтуға белсенді араласуда, бұл осы елдің тіл саясатында 
көрсетілген. 1970 жылдан бастап Халықаралық Франкофония 
ұйымы халықаралық қызметпен белсенді айналысады, оның 
мақсаты француз тілді мемлекеттер мен сонымен қатар фран-
цуз тілін оқитын елдер арасындағы ынтымақтастықты дамыту 
болып табылады.

1996 жылы «лузофонияны» біріктіру үшін португал тілін-
де сөйлейтін елдерінің достастығы құрылды (Португалияның 
латынша атауынан – Лузитания), оған португал тілі ресми мем-
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лекеттік тіл болып табылатын елдер кірді (Португалия, Анго-
ла, Бразилия, Гвинея-Бисау, Кабо-Верде, Мозамбик, Сан-Томе 
және Принсипи және Шығыс Тимор). Достастыққа бақылаушы 
ретінде Экваторлық Гвинея, Маврикий және Макао кіреді. 
Ұйымның мақсаты –  халықаралық аренада португал тілін на-
сихаттау. Әлемдік саясатта испан тілі маңызды орын алады. 
Қазіргі уақытта испан тілі иермендерінің португал тілінде 
сөйлеушілер сияқты арнайы достастық ұйымы құрылмаса да, 
испандық мәдениеттің дирижері ретінде ортақ тіл және саяси 
ықпалды күшейту құралы ретінде испан мемлекеттері сыртқы 
және ішкі саясатты жоспарлау кезінде тіл мәселесі ескеріледі.

Еуропадан тыс жерлерде түркітілдес және араб тілді ха-
лықтардың шоғырлануына бағытталған пантүркизм және па-
нарабизм сияқты мәдени және саяси қозғалыстар орын алу-
да, олардың қалыптасуында лингвистикалық фактор маңызды 
рөл атқарады. Мемлекеттердің ұлттық тілдердің халықаралық 
ұстанымын нығайту жөніндегі әрекеттері ағылшын тілінің ха-
лықаралық аренада таралуын шектейді және тілдік әртүрлілікті 
сақтауға ықпал етеді. Осылайша, ағылшын тілін халықаралық 
қарым-қатынаста, ғылым мен білімде және басқа да әлеуметтік 
маңызды салаларда макро делдал тілі ретінде қолданудың оң 
және кері жақтары туралы пікірталас ашық болып қала береді. 

3.3. АҒЫЛШЫН ТІЛІ. ГЛОКАЛИЗАЦИЯ ҮДЕРІСІ   

Глокализация дегеніміз – жаһандану «глобализация»  және 
локализация деген сөздердің бірігуінен жасалған сөз. Ағыл-
шын тілінің Оксфорд сөздігі бойынша glocal сөзі ХХ ғасырдың 
80-жылдары пайда болған. Бұл сөзден туындаған глокализация 
(glocalization) лексемасы бастапқыда экономика саласына қа-
тысты болды. Бұл термин бүкіл әлемде өндірілетін және та-
ратылатын өнімдердің  жергілікті нарықтағы тұтынушыларға, 
олардың талғамы мен сұранысына сәйкес бейімделіп жасалуын 
білдіреді.

Жаһандану әлемдегі әлеуметтік, мәдени, іскерлік және           
саяси өмірге интеграциялану мен біртұтастыққа алып келетін 
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үдеріс болса, ал «глокализация» термині аймақтық айыр-
машылықтарды сақтау және тіпті жергілікті ерекшеліктерді 
нығайту процестерін түсіндіреді. Бұл процесс қымбатқа түсуі 
және көп ресурстарды қажет етуі мүмкін, бірақ көбінесе оны 
ұстанатын компаниялар пайдаға шығады. Глокализация жаһан-
дық және жергілікті құндылықтарды өзара сәйкестендіру, оның 
ұраны: «Біз жаһандық деңгейде ойлап, жергілікті деңгейде әрекет 
етуіміз керек». Жергілікті мәдениеттің өкілдері жаһандануға қа-
дам жасап, олар ғаламдық кеңістікке ену арқылы ғана өмір сүре 
алатындығын түсінуі керек; жергілікті мәдениеттің құндылықта-
ры қазіргі заманғы әлемдік ақпараттық қоғамның әмбебаптық 
құндылықтарымен ұштастырылып, олармен байланыстырылуы 
керек.

Жалпы экономикада, әлеуметтану ғылымында глоболизация 
терминіне қарсы глоколизация деген термин бар. Глокализация – 
бұл аймақтық айырмашылықтарды есепке алып, оларды сақтау 
және нығайту арқылы жергілікті жағдай, талап, салт-дәстүр, 
тіл, мәдениетпен санасып, жаһандану жағдайында көп бағытты 
үрдістердің қатар өмір сүруімен сипатталатын экономикалық, 
әлеуметтік және мәдени даму үдерісі. Сепаратизм, жергілікті 
ерекшеліктерге қызығушылық күшейеді, көне ежелгі дәстүрлер-
ге деген қызығушылық артып, диалектілердің жаңаруы сияқты 
жаһандануға тән жалпылау мен біріктірудің орнына жергілікті 
мазмұндағы жаңа құбылыстар пайда болады және дамиды. «Гло-
кализация» тұжырымдамасын алғаш рет ұсынған әйгілі ғалым 
Роланд Робертсон әлеуметтанушы және жаһанданудың теоретик-
терінің бірі, Шотландияның Абердин университетінің профессо-
ры. Оның пайымдауынша, американдық мәдениеттің дәуірі аяқта-
лады. Америкалық боевиктер мен гамбургерлердің орнына енді 
басқа мазмұндар мен символдарға жол беріледі. Әлемдік үдеріс- 
терде жетекші рөл Қытай, Жапония, Ресей және Латын Америка-
сына бұрылады. ХХІ ғасырдың ортақ мәдениеттін, Робертсонның 
ойынша, енді АҚШ қана емес, бірнеше елдер бірлесіп құра алады. 
Глокализация жалпыландыру емес және «әділ» әлем идеясына не-
гізделген. Көптеген трансұлттық корпорациялар глокализацияны 
өңірлерде жаңа өндірістер құру немесе жергілікті тұтынушылар-
дың қажеттіліктері мен талғамына бейімделетін тактика ретінде 
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қарастыратын стратегия деп қолдайды. Бизнестің жергілікті жерді 
жерсінуі, сол елдің заңдылықтарына қарай құрылуы, ал біз оны 
былай түсіндіруіміз керек, яғни әлемдік бизнесті өз көрпемізге, 
өз жағдайымызға қарай ыңғайлап, біздің менталитке, тіптен та-
мағымыздың дәміне сай жасаумыз керек.  Мысалы, Жапонияға 
барып бизнесті өркендету үшін шет елдік бизнесмендер жапон 
тілін үйреніп барып, өз істерін жандандыра алады. Жапонияның 
мысалы, жаһандану батыстық өркениетті саналы түрде игерудің 
орнына ұлттық мәдениетті, дәстүрі мен өзін-өзі тануға «екінші 
тыныс» беріп, жаңғыртуды көрсетеді. Бұл ел – тек экономикалық, 
ғылыми және технологиялық орталық қана емес, сонымен қатар 
жапон халқы құрметтейтін, сақтайтын,  жаһанданудың барлық 
қол сұғушылықтарынан қорғайтын әлемдік насихатқа ие, өзін-
дік ұлттық болмысын сақтаған мемлекет. Осылайша, жапондық 
қоғамға глокализация тек оң тәжірибені алып келді деп айтуға бо-
лады. Жаһандануда жұтылып кетпеу үшін мына мысалдарды да 
іске асыруға болады:

 - жаһандық іс-шараларда ұлттық элементтерді қолдану (мы-
салы, Димаш әлемдік саханада ұлттық ән айтып, ұлттық киім-
мен шығуы қазақты танытудың өте қуантарлық тәжірибесі); 
- әмбебап әлемдік атауларды жергілікті тілге аударып, өзгерту 
сияқты тілдік ұстанымдар. Бұған мысал ретінде, алғашында 
Қытай нарығына енген америкалық «Кока-Кола» ешкімнің 
назарына ілікпеген, біраз уақыттан кейін бір этникалық қы-
тай бұл атауды қытайшаға оң коннотация беріп, дыбысталуын 
сақтап аударады: «Әрбір жұтым қуаныш сыйлайды». Осын-
дай аударма техникасының арқасында «Кока-Кола» бренді 
қытайлықтардың сұранысына ие болып келеді. 

- «жаһандық» өнімдердің «ұлттық» дәмі (McDonald’s мәзірі 
мен стилизациясы, Cola және Pepsi-дің түрлі типтері, қа-
зақтың әлемдік компаниялар принципі бойынша жұмыс істей-
тін, бірақ дәстүрлі жергілікті қазақи рухы мен дәмін келтіру 
және т.б.). 

- өз өнімдерін және ұсынатын контентін жергілікті жағдай-
ларға бейімдейтін брендтер басқа бәсекелестеріне қараған-
да нарықта ұтқырлығымен ерекшеленеді. Common Sense 
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Advisory (Кеңес беру орталығы) зерттеуі көрсеткендей, бар-
лық жастағы адамдар өздерінің ана тілінде ақпарат алуды қа-
лайды екен. Егер пайдаланушы сайттың өз ана тілінде емес 
екендігін көрген мезетте, ол сайтты тез-ақ жаба салады, сон-
дықтан сапалы қазақ тілді сайттардың санын арттыру жөн бо-
лар еді. 

Жаһанданған әлемде тілдердің заманауи қатар өмір сүру 
арақатынасында, қазақ тіліне де сай құбылыс ретінде «жаһан-
дық» тіл, ағылшын тілімен мәдени және лингвистикалық қа-
рым-қатысқа түсу сипаты тән. Қазір ағылшын тілінің жаһан-
дық тілге айналғандығын негіздейтін шет тілдік теориялық 
тұжырымдар мен терминдер пайда болды, бірақ ол еңбектер 
басқа жергілікті тілдерге әлі де толық тарай қойған жоқ. Сон-
дай терминдердің бірі «глоколизация». Глоколизация біздің ор-
тақ әлемде қатар өмір сүріп жатқанымызды дәлелдей түседі. 
Тіл білімінде глоколизациялық тенденция жергілікті тілдердің 
әсерінен ағылшын тілінің де сөздік қорының кеңейіп, және де 
керісінше, жергілікті тілдік қор ағылшын тілінен тура не ағыл-
шын тілі арқылы басқа тілдерден кірме сөздермен толығуда. 
«Глоколизация» термині ағылшын тілінің әсерінен бір-бірінен 
алыстаған, не диалектикалық қарама-қарсылыққа ұшыраған 
тілдік тенденцияларды, ағылшын тілінің басқа тілдермен кон-
вергенциялық және дивергенциялық байланыстарын, жаһан-
дық ағылшын тілі және оның креолизациялану құбылыстарын 
қарастырады. Глоколданған ағылшын тілінің анықтамасына 
сүйенсек, бұл тіл жаһандық сипатта болғанымен,  жаңа қол-
даныста жергілікті контексте түрленіп, тамырлана түседі. Ха-
лықаралық мәртебеде танылғанымен де, ол жергілікті мәдени 
«бірегейлікті» білдіреді. Аумақтық айырмашылық негізінен 
мәдени, тілдік ерекшеліктерден көрініс табады, себебі, әр ел 
өз мәдениетінің ерекшелігін әлемге көрсетіп, соны паш етуге 
тырысады.  Сонымен, ғаламдық ағылшын тілі үшін глокали-
зация дегеніміз ағылшын тілінің аймақтық түрлерінің пайда 
болу үдерісі. Ағылшын тілінің түрлері жергілікті тілдермен 
өзара әрекеттесу нәтижесінде қалыптасты. Глокализация ағыл-
шын тілі ана тілі болып табылатын этникалық топтардың ғана 
иелігі болудан шығып, оның аясында жаңа түрлері мен жаңа 
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дискурстар пайда болатындығын білдіреді. Әртүрлі этникалық 
және әлеуметтік контексте олардың жергілікті нормалары қа-
лыптасады, сондықтан ғаламдық ағылшын тілі енді әр түрлі 
жергілікті мәнмәтінде өмір сүретін болады. Бұдан ағылшын 
тілі «бөлшектеніп», нәтижесінде Н. Клосстың айтуынша оның 
плюроөзектілік сипаты артады, себебі олар бірнеше ұлттық               
қауымдастықтарға қызмет етеді [Kloss, 1977, 45-49, 97бб.]. «По-
лицентрицизм» және «плюроцентрицизм» ұғымдары іс жүзін-
де тілді жүзеге асырудың бірнеше «орталықтарының» болуын 
білдіріп, бірнеше елдерде мемлекеттік мәртебеге ие болған 
ағылшын тіліне қатысты қолданылады. Бұл ағылшын тілінің 
халықаралық контексте қолданылатынын түсіндіретін атау-
лар мен аббревиатураларда көрініс табады: IE – Халықаралық 
ағылшын тілі (International English); WE – Әлемдік ағылшын 
тілдері (World Englishes); EIL – ағылшын тілі халықаралық тіл 
ретінде (English as an International Language); ELF - ағылшын 
тілі Lingua Franca (English as Lingua Franca); ESL - ағылшын 
тілі екінші тіл ретінде (English as a Second Language); EFL - 
ағылшын тілі шет тілі ретінде (English as a Foreign Language).

Халықаралық ағылшын тілі (IE) бүкіл әлемде шет тілі 
ретінде оқытылатын стандартты ағылшын тілін білдіреді. Дәл 
осы ағылшын тілі ағылшын тіліндегі оқулықтар мен ағыл-
шын тілін меңгеру дәрежесін тексеретін халықаралық емти-
хандарға (TOEFL, IELTS және т.б.) бағытталған шет елдік тіл 
үйренушілер аудиториясына арналған. World Englishes – Ұлы-
британия немесе Америка Құрама Штаттарының ықпалымен 
аймақтарда дамыған ағылшын тілінің жергілікті түрлерін біл-
діретін термин. «Әлемдік ағылшын тілдерін» зерттеу әлем-
дегі әртүрлі социолингвистикалық контекстте қолданылатын 
ағылшын тілінің түрлерін анықтаудан және әлемнің әр түрлі 
аймақтарында ағылшын тілін қолдануға әсер ететін социолинг- 
вистикалық жағдайларды, көпмәдениеттілік пен функционал-
дық контекстерді талдаудан тұрады. 

«Әлемдік ағылшын тілдері» мәселесі алғаш рет 1978 жылы 
бүкіл әлемде аймақтық ағылшын тілдері тұжырымдамаларын 
зерттеу мақсатында көтерілген. Прагматикалық факторлар, мы-
салы, ағылшын тілінің маңыздылығы, түсініктілігі және ауда-
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не ерекше көңіл бөледі. Б. Качру және оның америкалық әріптесі, 
лингвист Л.Смит 1- кестеде ағылшын тілінің әлемдік нұсқаларын 
үш шеңберге сыйғызады.

1- кесте. 

Ішкі шеңбер

Ішкі шеңберге (The Inner Circle) ағылшын тілі ана тілі болып 
саналатын елдер тобы жатады. Сонымен, ішкі шеңберге ағылшын 
тілі бірінші және ресми тіл болып табылатын елдер: Австралия, 
Жаңа Зеландия, Англия, Ирландия, Канада мен Солтүстік Аф-
риканың ағылшын тілді бөлігі және Кариб аралдарының кейбір 
аумақтары кіреді. Ішкі шеңбердегі елдердің жалпы саны 380 мил-
лион адамды құрайды. Дәл осы ішкі шеңбер елдерінде ағылшын 
тілінің нормалары жасалады.

руға жинақылығы бұл тілдің халықаралық және ел ішілік қа-
рым-қатынас тілі ретінде қолданылуына негізгі себеп болды. 
Халықаралық ағылшын тілінің қазіргі заманғы тұжырымдама-
лары оның түр-түрлігін баса айтады. Педагогикада қолданыс 
тапқан EIL – ағылшын тілі халықаралық тіл тұжырымы жер-
гілікті ағылшын тілінің аймақтың ерекшелігін ескеріп, әртүр-
лілік сипатын оқыту мен үйрету болып табылады.

3.4. Б. КАЧРУДЫҢ ҮШ ШЕҢБЕР ТЕОРИЯСЫ 

Ағылшын тілін жергілікті контекст мүдделеріне сай  оқыту 
қажеттілігін баса көрсететін педагогикалық тәжірибе Әлемдік 
АТ (World Englishes) тұжырымдамасына және Б. Качрудың үш 
шеңберлі теориясына негізделген. Әлемдік АТ тұжырымдамасы 
және үш шеңберлі ағылшын тілі теориясы бүкіл әлемге тиесілі 
деп түсіндіреді. Концентрлік шеңберлер теориясы жаһандық ға-
лым Брадж Качру ұсынған модель болып табылады, ол әлемнің 
әртүрлі тіл жүйелеріне ағылшын тілінің ену дәрежесін және 
әсерін бағалауға мүмкіндік береді. Теорияның авторы ағылшын 
тілін қолданатын елдерді ішкі, сыртқы және кеңейтілетін шеңбер-
лерге орналастыруды ұсынады [56]. Ағылшын тілінің нұсқасын 
шеңберге орналастыруға негіздеме ретінде тілдің қалыптасуының 
тарихи алғышарттарына, тілдік нормаға және орындайтын комму-
никативті функцияларына жүгінген.

Жаһандану әсерімен және ағылшын тілінің халықаралық қа-
тынас тілі ретінде дамуына байланысты ағылшын тілін қолдану-
дың түрлері мен нұсқалары туралы мәселе туындайды. Барған 
сайын лингвист ғалымдар әр мәдениетке байланысты ағылшын 
тілін қолданудың әртүрлі нұсқаларын, сонымен бірге онымен қа-
рым-қатынасқа түскен автохтонды тілді сипаттайды. Ағылшын 
тілінің өзгермелілігін  әлеуметтік лингвистиканың бір бағыты 
контактілі вариантология қарастырады. Осы бағытта жұмыс істей 
бастаған алғашқы лингвистердің бірі – Брадж Качру. Оның «Үш 
концентрлік шеңбер» тұжырымдамасы ағылшын нұсқалары те-
ориясының негізін қалады. Ол ағылшын тілі және онымен қа-
рым-қатынасқа түсетін ғаламшардың басқа тілдерінің өзара әсері-
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Сыртқы шеңберде (The Outer Circle) ағылшын тілі ерек-
ше мәртебеге ие елдер кіреді. Бұл елдерде ағылшын тілі екінші тіл 
ретінде оқылады және lingua franca ретінде қолданылады: Сингапур, 
Индия, Малайзия, Филиппин және одан да басқа 50-ден астам ел-
дер жатады. Бұл шеңбер бұрын ағылшын тілді халықтарға тәуелді 
болған елдерден тұрады. Бұл аймақтарда ағылшын тілі жергілікті 
және байырғы тіл емес, осы елдер үшін сырттан әкелінген тіл. Мұн-
дай елдердегі тілдік жағдай екі модель бойынша дамыды. Мысалы, 
Нигерия мен Үндістанда халықтың аз ғана жоғары білімді пайызы 
оны қарым-қатынас жасау үшін қолданатын болғандықтан, ағылшын 
тілі – қоғамда тек  элитаның тілі. Барбадос, Ямайка елдері сияқты құл 
саудасы болған аймақтарда ағылшын тілінің жаңа формалары мен 
нұсқалары, пиджин және креол тілдері осылай пайда болды. Сыртқы 
шеңбердегі елдер тұрғындарының жалпы саны 150 миллионнан 300 
миллионға дейін жетеді. Сыртқы шеңберге қатысты елдерде ағыл-
шын тілінің нормалары өзгеріп, жергілікті тілге бейімделу үдерісі 
жүруде.

Кеңейтілетін шеңберге (The Expanding Circle) ағылшын тілі шет 
тілі ретінде оқытылатын елдер кіреді: орталық және шығыс Еуропа 
елдері, Қытай, Жапония, Израиль, Грекия, Ресей, Қазақстан және 
басқа елдер. Бұл шеңберге тарихи не білгілі бір саяси және т.б. се-
бептермен ағылшын тілінің таралуына қатысы жоқ елдер жатады. 
Бұл аймақтарда ағылшын тілі тек мәдениетаралық қарым-қаты-
нас құралы ретінде жаппай меңгерудің нәтижесі болып табылады, 
жоғарыда аталған елдерде ағылшын тілінің ресми мәртебесі жоқ. 
Шеңбер тұрғындарының саны алдыңғы екі шеңбер санынан жоға-
ры және есептеу қиынға соғады. Себебі бұл мемлекеттердің барлық 
азаматтары  ағылшын тілінде  сөйлей алмайды, көбінесе тіл бизнесте 
тек қарым-қатынас құралы қызметін атқарады. Мәліметтерге сүйен-
сек, бұл шеңбердегі елдердің халықтарының саны 100 миллион мен                   
1 миллиардтан астам адамды құрайды.

Концентрлік шеңберлер теориясының негізгі тұжы-
рымдары: 

- Ағылшын тілі мәдениетаралық қарым-қатынас тілі болған-
дықтан, енді бұл тіл тек ана тілі иермендеріне ғана тиесілі болу-
дан қалды. Бұл тіл өз қолданушыларының бәріне бірдей тиесілі. 
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- Барлық аймақтық нұсқаларға британдық және америкалық 
ағылшын нормаларынан ауытқу тән, олардың тілдік және 
функционалдық ерекшеліктері бар. Ауытқулар фонетикалық 
екпін немесе морфологиялық және синтаксистік нормалар-
дың  бұзылуы түрінде орын алады. 

- Б. Качрудың ағылшын тіліндегі әр аймақтық нұсқасында 
үш типтегі нормалар сәйкес келеді: норма әзірлейтін нұсқа-
лар (norm-producing) (британдық, американдық, канадалық,       
австралиялық, жаңа зеландиялық ағылшын тілі), норма да-
мытатын (norm-developing) нұсқалар екінші ресми тіл ретін-
де қызмет атқарады және нормаға тәуелді (norm-dependent) 
нұсқалар, олар негізінен британдық немесе америкалық нор-
маны басшылыққа алады, мысалы, қазақ және орыс тілді 
аудиториялар негізінен британдық немесе америкалық стан-
дартты норма ретінде қабылдайды.

3.5. АҒЫЛШЫН ТІЛІ LINGUA FRANCA (ELF)

Ағылшын тілі lingua franca (ELF), сонымен қатар көпір тіл, 
жалпы тіл, сауда тілі, көмекші тіл, сілтеме тілі ретінде бел-
гілі – бұл тіл немесе диалект жүйелі түрде білгілі бір ана тілін 
немесе диалектіні білмейтін сөйлеушілер тобының арасында бай-
ланыс орнатуға пайдаланылды, ана тілдері әр түрлі тілдер бола-
тын сөйлермендер ағылшын тілін ортақ қарым-қатынас құралы 
ретінде қолданады. Lingua franca бүкіл адамзат тарихында, кейде 
коммерциялық себептермен («сауда тілдері» деп те аталды), со-
нымен бірге мәдени, діни, дипломатиялық және әкімшілік ыңғай-
лылық үшін және әртүрлі ұлт ғалымдары арасында ақпарат ал-
масудың құралы ретінде дамыды. Lingua franca термині Жерорта 
теңізі маңында тараған пиджин тілінен шыққан, бұл қатынас тілін 
Левантия және Шығыс Жерорта теңізі маңындағы адамдар сауда 
мен дипломатияның негізгі тілі ретінде ортағасырлық дәуірлер-
ден бастап, әсіресе, қайта өрлеу дәуірінде, 18-ғасырға дейін қол-
данылған. Сол кезде Осман империясының портты қалаларында 
теңізде сауда-саттықта итальян тілінің жеңілдетілген нұсқасы ай-
мақтың қатынас тілі «Lingua franca» ретінде қолданылады, ол тіл-
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Сонымен, ELF әртүрлі тілдерде сөйлейтін және ағылшын тілін қа-
тынас құралы ретінде таңдайтын адамдар арасындағы «байланыс 
тілі» болып саналады. Айта кету керек, ELF-ті ана тілі басқа бо-
латын әр түрлі тілдер өкілдері  қолданады, ал бұған фонетикалық 
жағынан да, лексикалық-грамматикалық деңгейде де сөйлеушіге 
өз ана тілі мен мәдениеті әсер етері анық, ELF-ті байланыс құралы 
ретінде қолданатындардың барлығы өз ана тілінің құрылымы мен 
мәдениетін ескере отырып, өз қажеттіліктеріне қарай бейімдейді. 

3.6. ПИДЖИН, КРЕОЛ ЖӘНЕ ГИБРИДТІК ТІЛДЕР: 
DENGLISH, HINGLISH, SPANGLISH  

Әлемнің әр түпкірінде глокализация үрдісінің әсері қа-
рым-қатнас тілдері ретінде пиджин және креол тілдерінің, сон-
дай-ақ нақты мәртебесі анық емес гибридтік тілдердің (мысалы, 
Denglish, Hinglish, Spanglish т.б.) пайда болуымен сипатталады. 
Мұндай тілдер «ағылшын тілі әлемінен» шеткері орналасқан, 
өйткені бұл тілдер ағылшын тілімен тікелей байланысқа түскен 
басқа тілдерден ерекшеленеді. Олардың ағылшын тілінен айыр-
машылық деңгейі де әртүрлі болады.

де грек, көне француз, португал, окситан, испан, араб және түрік 
тілдерінен алынған кірме сөздер басым болды. 

Lingua Franca-да (арнайы тіл) lingua португал және итальян 
тілдерінде «тіл» дегенді білдіреді, ал Franca гректің phrankoi 
және араб тілінің faranji сөзімен де астарлас.  Franca-ның тура 
мағынасы «франктердің тілі» деп аударылады. Кейінгі Византия 
империясы кезінде «франктар» деп барлық Батыс Еуропа халқына 
қатысты айтылатын термин болатын. Кейіннен Lingua Franca тер-
минінің мағынасы өзгеріп, ол пиджиндер, креолдар сияқты жер-
гілікті тілдердің барлық түрлеріне қолданатын жиынтық термин 
ретінде қолданылды. Мағынаның бұлай ауысуына себеп болған 
Америка, Африка және Азия құрлықтарын Еуропаның отарлауы-
на байланысты пиджин тілдерінің тек 16 ғасырдан бастап таны-
мал болуында деген пікірге негізделді. Осы уақыт аралығында 
пиджин тілдерін ортақ бір терминмен атауға қажеттілік туындады, 
сонымен бұл терминның пиджин тілдерінің үлкен тобын қамти-
тын жалқы зат есімнен жалпы зат есім болып, мағынасы өзгерді. 
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Көмекші делдал тіл ретінде қолданылатын пиджиндер этно-
саралық қатынас құралы ретінде тілдік байланыстар нәтижесінде 
пайда болды, олардың әлеуметтік және коммуникативті функция-
лары шектеулі және бұл тілдер өз сөйлермендері  үшін туған тіл 
емес. Пиджиндер, әдетте, әлеуметтік тең емес тілдер ара қатына-
сынан, көбінесе жоғары әлеуметтік мәртебеге ие еуропалық тілдер 
мен беделі төмен жергілікті тілдер арасында пайда болған. Қазіргі 
уақытта ағылшын тілі негізінде қалыптасқан оннан астам пид-
жин тілдер бар: Ghanaian Pidgin English, Togolese Pidgin English, 
Micronesian Pidgin, English New Caledonian Pidgin English, Fulani 
Pidgin English және т.б.

Уақыт өте келе пиджиндер белгілі бір ортадағы қарым-                   
қатынас жасаудың негізгі құралы бола отырып, өз функцияларын 
кеңейтеді. Бұл жағдайда пиджин креол тілінің мәртебесіне ие бо-
лады. Бұл процесс нативизация немесе пиджиндік креолизация 
деп аталады. Ағылшын тіліндегі пиджиндердің негізінде пайда 
болған креол тілдерінің мысалдарына мына тілдер жатады: Джу-
ка, Сранан Тонго және Сарамакка (Суринам), Ягвататак (Ямайка), 
Крио (Сьерра-Леоне, Гамбия және Экваторлық Гвинея), Ток-Пи-
син (Папуа Жаңа Гвинея). Тәуелсіз тіл мәртебесін ала отырып, 
креол тілдері сөйлеушілердің этникалық бірегейлік құралына ай-
налады және жаңа этникалық қауымдастықтардың қалыптасуына 
ықпал етеді.

Камерунда ерекше тілдік жағдаят қалыптасқан. Орталық Аф-
риканың батыс бөлігінде орналасқан бұл республикада 280-тен 
астам тіл бар. Бұл елдегі негізгі ресми тілдер – ағылшын және 
француз тілдері, кейбір зиялы тұрғындар ағылшын, ал кейбіреу- 
лері француз тілінде сөйлейді. Сонымен, елде ұлтаралық қа-
рым-қатынас үшін бірыңғай делдалдық тіл жоқ, алайда бұл рөл 
үшін жергілікті тілдердің бірін ұсыну ұлтаралық шиеленістің 
өсуіне алып келеді. Бұл ретте тіл мамандары мен қоғам қайрат-
керлері жалпыға ортақ мемлекеттік тілдің рөлі үшін «этникалық 
бейтарап» ағылшын пиджинін ұсынады, Камерунда ағылшын 
пиджині этносаралық қарым-қатынас үшін күнделікті ауызекі тіл-
де, саудада, радиода қолданылады, бұл пиджинде көркем әдеби-
ет пен түрлі әндер жазылған; оның үстіне қала тұрғындарының 
біразы үшін бұл – ана тілі. Камерун пиджинінің өте қарапайым 
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грамматикасы да бұл тілдің рөлін арттырады. Алайда, пиджиннің 
өз ішінде өзгеруі кейбір мәселелерді тудырады. Сондықтан, ағыл-
шын тіліндегі пиджин интегративті функцияны орындау үшін ол 
стандарттау және кодификация үдерістерінен өтуі керек [57].

Егер креол тілдері толыққанды тілдер болып саналса, онда 
төменде талқыланатын гибридтік түзілімдер мұндай мәртебеге 
ие емес. Бұлар – Германиядағы Denglish, Франциядағы Franglais, 
Мексика мен АҚШ шекарасындағы Spanglish, Үндістандағы 
Hinglish, Филиппиндегі Taglish т.б. Олар сонымен қатар ағыл-
шын тілінің аймақтық нұсқалары туралы жазған Б.Качрудың үш 
шеңберіне де сәйкес келмейді, олардың стандартты ағылшын тілі-
нен ерекшеленетін айырмашылықтарының болуына қарамастан, 
ағылшын тілінің түрлері болып қала береді. Қарастырылып отыр-
ған тілдер – ағылшын тілінің басқа тілмен кіріккен гибридтік тіл-
дік түзілімдері. Бұл тілдердің табиғаты гетерогенді, яғни әртекті. 
Сонымен, Франциядағы Franglais француз тілінің ағылшын тілі 
сөздерімен «шұбарлануын» білдіреді. Franglais-тің типтік мысал-
дарына кодтарды алмастыру жатады: Je care pas (I do not care);              
Je suis tired (I am tired); Je vais driver downtown (I’m going to drive 
downtown) [58, 102 б.]. 

Franglais терминін алғаш рет Р. Этамбл қолданған. Францияда 
Franglais француз тіліне шамадан тыс кірме сөздер қосқаны үшін 
сынға ұшырады. Француздар бұл құбылысқа өте сезімталдықпен 
қарайды, Францияда ағылшын тілі ауызекі тілде қолданыста бол-
са да, оның үстемдігіне саяси деңгейде қатты қарсылық бар.

Германиядағы Denglish термині неміс тілі сөйлеушілерінің өз 
тілінде ағылшын сөздерін шамадан тыс қосып қолдануынан пай-
да болған. Ағылшын тілінің неміс тіліне әсері, әсіресе, маркетинг, 
бизнес және жарнама терминдерінде айқын көрінеді. Көбінесе бұл 
неміс тілінде грамматикалық тұрғыдан дұрыс сөйлемдерге енетін 
ағылшын сөздерінің қолданылуына қатысты, бірақ кейбір жағдай-
ларда олар грамматикалық құрылымдар және тыныс белгілерінде 
де кездеседі (мысалы, неміс сөздерін тәуелдеу үшін ‘s қосады, бұл 
құбылыс Deppenapostroph – ақымақ апостроф деп аталады). Сөй-
леушілер ағылшын тілі сөздерін жиі қолданады (der Dressman – киім 
көрсететін ер адам, der Talkmaster – ток-шоу жүргізушісі).
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Ал Hinglish тілінде сөйлейтін негізінен ағылшын тілін (оның 
классикалық ағылшын немесе америкалық нұсқасын, я болмаса 
аймақтық үнділік ағылшын нұсқасын да) жетік білмейтін Үн-
дістанның қала тұрғындары болып табылады. Hinglish терминін 
бір жақты түсіну қиын, себебі ол хинди тілінің сөздерімен ара-
ласқан ағылшынша сөйлесімге де, ағылшын тілі сөздерімен шұ-
барланған хинди тіліне де қатысты. 

Әрине, бұл Hinglish түрлері бір-бірінен түбегейлі ерекше-
ленеді, оларды кейде Hinglish А (ағылшын тілі қосылған хинди) 
және Hinglish B (хинди араласқан ағылшын) деп атайды. Hinglish 
А тілін тек хинди тілін жақсы білетін адам түсінеді. Мәселен, 
«She was bhunno-ing the masala-s jub phone ki ghuntee bugee» де-
ген сөйлем «She was frying the spices when the phone rang» дегенді 
білдіреді. Hinglish зерттеушілері Үндістанда екі тілділік деңгейі 
айтарлықтай көтерілген деп санайды, алайда үндістердің қалың 
бұқарасы үнділік ағылшын тілінде емес, онша беделі жоқ Hinglish 
тілінде сөйлейді. Сонымен, кейбір мәліметтер бойынша, Hinglish 
тілінде сөйлейтіндердің саны 350 миллион адамға жетеді. 

АҚШ-тағы Spanglish – бұл испантілді мексикалықтар және 
латынамерикалық иммигранттардың күнделікті ауызекі тілде 
кеңінен қолданатын арнайы білім алмаған қалалықтардың ауыз-
екі тілі. Hinglish сияқты, Spanglish те біртекті емес, оған ағылшын 
және испан тілдерінің ерекшеліктерін, әртүрлі үйлесімдерді бірік-
тіретін тұтас диалектілер тобы енеді. Бұл өз ішінде мигранттардың 
АҚШ-қа қайдан келгеніне байланысты да айтарлықтай өзгереді. 
Иммигранттар өздерінің жерлестері тұратын аудандарда тұруға 
тырысады, бұл тығыз қоныстану Spanglish-тің пайда болуы мен 
таралуына қолайлы анклав құрылуына ықпал етеді, Spanglish өз 
кезегінде Нью-Йорктің ағылшын және испан тілдерінен кейінгі 
үшінші «тілі» болып табылады. Бұл әсіресе жастар арасында кеңі-
нен танымал. Бір қызығы, көптеген испан тілділер испан немесе 
ағылшын тілдерінде сөйлейді, кейде тіпті екі тілде де сөйлесе ала-
ды [59, 75 б.].

Spanglish тіліне деген көзқарас біркелкі емес. Кастилиялық 
испан тілділер Spanglish тіліне теріс пікір танытуда. Солтүстік 
Америкалық испан академиясының президенті Spanglish тілін екі 
тілдің ұнамсыз және жалған «араласуы» деп атады, және де бұл 
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тіл испандық америкалықтардың мәдени деңгейі көтерілгеннен 
кейін жоғалатындығын атап өтеді [60]. Spanglish тіл мәртебесін 
талап ете алмайды, жарамсыз жаргон болып қалады деген пікір 
көпшілік арасында қалыптасуда. Алайда, Spanglish тіліне деген 
теріс көзқарас болса да, бұл тілді миллиондаған АҚШ тұрғында-
ры белсенді қолдануда. Сонымен қатар, бұл тілде әдеби туынды-
лар (романдар, өмірбаяндар, өлеңдер) жазылып, «Spanglish» Аме-
риканың музыкалық мәдениетіне енуде.

Филиппинде тагалог және ағылшын тілдерінен шыққан 
Taglish (Englog деп те аталады) тарады. Taglish сөйлеу тілі тагалог 
тілінің грамматикалық ережелеріне бағынып, сол тілдің зат есім-
дері мен етістіктерін қолданады. Мысалы, «Please, call the driver» 
сөйлемі Taglish тілінде «Pakí-call ang driver» болса; «Have you 
finished your homework?» сөйлемі «Finished na ba yung homework 
mo?», «Could you explain it to me?» сөйлемі «Paki-explain mo sa 
akin» болып өзгереді. Лингвистер гибридті тілдердің табиғатын 
айтарлықтай әркелкі түсіндіреді, кейбір авторлар оларды жаргон, 
пиджин, макарон сөйлесімі ретінде қарастырса, басқалары олар-
ды қалыптасу процесінде деп, мәдени байланыс пен өркениеттер 
тоғысуындағы толыққанды тілдер ретінде қарастырады.

Осылайша, жаһандану глокализацияға айналады және бұл 
үдеріс ағылшын тілінің әртараптануына және гибридті тілдердің 
қалыптасуына әкеледі.

Тарауды қорытындылайтын тұжырымдар: 

1. Ағылшын тілінің жер бетінде салтанатты түрде тарауы-
ның тарихи, саяси-экономикалық, ақпараттық және лингви-
стикалық  себептері бар.

2. Ғаламдық ағылшын тілі үшін глокализация дегеніміз – 
ағылшын тілінің аймақтық түрлерінің пайда болу үдерісі.

3. Прагматикалық факторлар, мысалы, ағылшын тілінің 
маңыздылығы, түсініктілігі және аударуға жинақылығы бұл 
тілдің халықаралық және ел ішілік қарым-қатынас тілі ретін-
де қолданылуына негізгі себеп болды.
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4. Жаһандану  ағылшын тілінің әртараптануына және гиб- 
ридті тілдердің қалыптасуына әкеледі.

Тарауды қорытындылайтын сұрақтар: 

1. Ағылшын тілі мен жаһандану процесі арасындағы қандай 
байланыс бар?

2. Ағылшын тілінің кең таралуының тарихи және саяси эко-
номикалық себептерін атаңыз?

3. Мұра тіл (“heritage language”) ұғымын қалай түсінесіз?

4. Екітілді қоғамда екінші тілдің атқаратын қызметі қандай?

5. Әлемдік тіл дәрежесінде танылу үшін тіл қандай қызмет-
тер атқаруы тиіс? Негізгі он критерийін атаңыз?

6. Брадж Качрудың «Үш концентрлік шеңбер» тұжырымда-
масына қазақ тілін салып, үш шеңбердегі қазақ тілінің рөлін 
анықтауға тырысыңыз.

7. Жаһандану тұсындағы қазақ тілінің әлеуметтік мәселе-
лерін атаңыз, оның шешу жолдарын ұсыныңыз. 

Оқуға ұсынылатын әдебиеттер:
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2. Тер-Минасова С.Г., Тіл және мәдениетаралық коммуника-
ция. 166-237 бб.
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Тарауда қарастыратын ұғымдар мен терминдер: 

Автохтондар – кез-келген елді мекеннің байырғы халқы.

Аборигендер – жаңадан көшіп келушілермен салыстырғанда 
кез-келген елдің, елді-мекеннің байырғы тұрғындары.

Босқындар – апаттан (соғыс, аштық, табиғи және т.б.) қашып, 
тұрғылықты жерін тастап кеткен адам.

Миграция – халықтың қоныс аударуы, қозғалысы; халықтың 
ел ішіндегі ішкі көші-қоны; халықтың бір елден екінші елге 
қозғалысы, сыртқы көші-қоны.

Оралмандар – өзге мемлекеттің аумағында тұрған қазақ ұл-
тының ұрпақтары, егемендік алғаннан кейін Қазақстан жеріне 
тұрғылықты тұру мақсатымен келгендер.

Репатриация – әскери тұтқындарды, босқындарды, эмигрант-
тарды туған еліне қайтару.

Иммигрант – басқа елге тұрақты немесе ұзақ мерзімге тұруға 
келген шетелдік. Бұл сөз im- «ішінде, ішіне» префиксі арқылы 
жасалады: immigrate - ішке ену, ауысу.

Эмигрант – бұл отанынан басқа елге саяси, экономикалық не-
месе басқа себептермен көшкен адам. Иммигрант және эми-
грант сөздерінің мағынасында «ресми түрде басқа елде тұру 
құқығын алған адам» деген семантикалық рең бар.

Ирридент – шет мемлекеттерде тұрса да, өз атамекендерінде 
тұрып жатқан этностық топ өкілдері. 

Көпмәдениеттілік – позитивті әлеуметтік құбылыс. Бұл 
қоғамның дамуына оң жағдай жасайды. Бұл этникалық 
қақтығыстардың дамуына жол бермейді және адамдар арасын-
да өзара сенімділік, түсіністік орнатады.
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4.1. МИГРАЦИЯ. ОРАЛМАН

ХХІ ғасырда адамдардың бір елден екінші елге жаппай қоныс 
аударуы негізгі этноәлеуметтік үрдіске айналуда. Қазіргі мемле-
кеттердің басым көпшілігі, белгілі бір дәрежеде, әртүрлі этника-
лық элементтерден, шоғырлардан, қауымдастықтардан, топтар-
дан тұрады, ал олардың қолданатын тілдеріне интерференция, 
тілдердің өзара әсері және қос тілділік, кей елдерге көптілділік  
құбылыстары тән болып отыр.  

Миграцияның тарихына үңілетін болсақ, әлемдік миграция-
ның басталған уақыты деп негізінен XVI ғасырды айта аламыз. 
Батыс капитализмнің техникалық және экономикалық жаңалық- 
тарынан кейін жедел түрде өскен шикізат пен тауарлар айналы-
мы оларды әлемге сату қажеттілігін тудырған болатын. Алдымен 
мұхитты кесіп өту арқылы жүретін сауда жолдары пайда болып, 
кейіннен әуе жолдары да алғаш қолданысқа енген еді. Ал қазіргі 
жаһандану кезеңінде әлемдік шекаралар бұрынғыдай «өте берік» 
деуге келмейді, адамдардың қозғалыс еркіндігі, тек кейбір ерекше 
жағдайларға байланысты болмаса, негізінен, шектелмейді. Әрбір 
адамның заңмен қорғалған белгілі бір елден екіншісіне қоныс ау-
даруға құқығы бар. Алайда қазіргі таңдағы әлемде қалыптасқан 
халықаралық саяси, экономикалық жағдайларға байланысты 
әлемдік миграция асимметриялы түрде жүруде: мигранттардың 
басым бөлігі тұрақты түрде әлемнің бір бөлігінен екінші бір бөлі-
гіне ғана ағылуда. Бұл, өз кезегінде, мигранттар кризисін тудыра-
ды [61]. Әсіресе, соңғы онжылдықта көші-қон ағыны күрт өсті. 
Қазіргі көші-қон сипаты бойынша бұрынғыдан өзгеше. Бірінші-
ден, тілі ортақ халықтың бір елдің ішіндегі ірі қалаларға қоныс 
аударуы. Мұндай көші-қон әлемнің барлық елдерінде кеңінен 
таралған, олар диалектаралық шатасуға және біртұтас ұлттық 
тіл негізінде ауызша сөйлесімнің әртүрлі формаларының пайда 
болуына алып келеді. Екіншіден, жеке адамдардың, отбасылар-
дың жаңа жұмыс орнына шақыртылуына, жақсырақ жұмыс орын-

Мәдени ассимиляция – бөтен мәдениетке бой алдыру, төл мә-
дени ерекшеліктерден ада болу үрдісі, бөгде мәдениетке біржо-
ла сіңісуге әкелетін әлеуметтік құбылыс.

дарын, өмір сүру жағдайларын іздеуіне байланысты, сондай-ақ 
некеге отыру нәтижесінде бір елден екінші елге көшу, бірақ бұл 
ішінара ғана орын алып отырған көші-қон болып табылады. Мұн-
дай тұрғылықты жерді өзгерту үдерісі Еуропа мен Америка Құра-
ма Штаттарында кеңінен таралған. Үшіншіден, жаппай көші-қон 
және әлемдегі басқа елдерге шетелдік тұрғындардың ағылуы.                                 
Бұл көші-қонға қазіргі Германиядағы түріктер мен хорваттар, 
Голландиядағы, Швециядағы Оңтүстік-Шығыс Азия халықтары-
ның өкілдері, Франциядағы, Голландиядағы, Бельгиядағы және  
Италиядағы арабтардың қозғалысын айтуға болады. Төртінші 
көші-қон тарихтың келеңсіз саясатына байланысты тарихи зоба-
лаңдардың зардабынан төрткүл дүниенің төрт бұрышына тарыдай 
шашылып кеткен қазақ қандастарымыз тарихи Отанына қайтты, 
Қазақстанға «сенімсіз ұлттар» болып жер аударылып келген неміс-                                                                                                                                          
тер, шешендер, украиндер, қарашайлар, балкарлар, ингуштар, қы-
рым татарлары өз Отандарына қайтты.

Жоғарыда берілген жаңа ұғымдар мен терминдер қатарын-
да мигрант (лат. migrans  «орын ауыстырушы») және «оралман» 
сөздерінің ара салмағын  қалай түсінуге болады? Тарихи түрде 
мигрант сөзі ағылшын ғылыми тілінде «тіршілік ету ортасын өз-
гертетін жануарлар мен өсімдіктердің түрлері» деген мағынаны 
түсіндіреді.

	Мигранттар – экономикалық себептерге, ұлтаралық қы-
сымға, табиғи апаттарға және т.б. байланысты жағдайлармен 
тұрғылықты жерінен қоныс аударған адамдар. 

	Мигранттар – (қоныс аударушы, қоныс аударған неме-
се жаңа тұрғылықты жерге көшкен адам) кез-келген ұлтқа, 
дінге, ділге жататын және бастапқыда белгілі бір елде аза-
маттығы болған (не сақталған) түрлі тілдердің, мәдениет-
тердің тасымалдаушысы.

Қазақ тілінде қоныс аударушылар  (ағылш.  migrants; 
immigrants;  лат. immigrans (immigrantis) басқа мемлекет аумағын-
дағы өзінің уақытша немесе тұрақты тұрғылықты жерін өз ер-
кімен тастап, Қазақстан Республикасына:
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• отбасымен қосылу мақсатында;

• бұрынғы тұрғылықты жеріне оралу, оның ішінде бас бос- 
тандығынан айыру орындарынан босаған адамдардың қыл-
мыс жасағанға дейін Қазақстан Республикасының аумағында 
тұрақты тұрған жеріне оралу мақсатында;

• өзінің тарихи отанына оралу мақсатында (оралмандар);

• Қазақстан Республикасының азаматы болып табылатын 
адаммен некеге отыруға байланысты келген адамдар [2]. Бұл 
анықтамада «қоныс аударушы» сөзіне қоныс аударған неме-
се жаңа тұрғылықты жерге көшкен иммигрант терминінің 
мағынасы сәйкеседі. Мигранттарды иммигранттардан ажыра-
татын басты белгі – елде тұруға ресми тіркелген құқығының 
жоқтығы. Осылайша, қазақ тіліне аударылған мигрант сөзі, 
ең алдымен, қоныс аударушы сөзінің синонимі ретінде пайда 
болады. 

Социолингвистикалық тұрғыдан қарастырып, Қазақстан ау-
мағында иммигрант пен оралман сөздерінің аражігін ажыратуы-
мыз керек. Иммигрант кез келген ұлттың, діннің адамдары, әртүр-
лі тілдерде сөйлейтін, әртүрлі азаматтығы бар адамдар, олар түрлі 
саяси партиялар мен қозғалыстардың жақтаушылары бола алады. 
Кейбір тарихи жағдайларда байланысты отандастардың біраз 
бөлігі әртүрлі елдерде қалып қалуы мүмкін – бұл жағдайға мысал 
ретінде Қазақстаннан басқа тыс мемлекеттерде тұрып жатқан қа-
зақтарды, қазіргі жаңа Арменияға қатысты сырттағы армяндарды 
атауға болады. 

Оралман – жаппай саяси қуғын-сүргін актілері, заңсыз рек-
визициялау, күштеп ұжымдастыру, ізгілікке жат өзге де әрекет-
тер салдарынан тарихи отанынан тысқары жерге қуылған және 
азаматтығынан айырылған, Қазақстан Республикасына тұрақты 
тұру мақсатымен ерікті түрде қоныс аударған байырғы ұлт ада-
мы, сондай-ақ оның ұрпақтары [62]. «Оралман» атауы отанына 
қайтқан сыртта жүрген қазақ репатрианттарды атау үшін пайда 
болған жаңа термин, мағынасы бойынша бұл сөз мигрант, имми-
грант  және эмигрантпен бір елден екінші елге «қоныс аударушы» 

ретінде ортақ мағынасы сәйкес келгенімен, аталған терминдер-
ден «оралман» сөзі «әлемнің әр жерінде қоныс тепкен қазақтың 
«қазақ» болып қалуының бірден-бір куәсі – оның сақталған тілі 
негізгі айырма факторы болып табылады. Бұған дәлел сол – оның 
ана тілінің көптеген елдерде қазақ өмірінің негізгі төрт саласын-
да, атап айтқанда: тұрмыста, қоғамдық өмір мен көркем шығар-
машылық, ауыз әдебиеті саласында тиянақты қолданылуы»                  
[63, 8]. Демек, ата-жұртына оралған оралман басқа Қазақстанға 
қоныстанушылардан қазақ тілін белгілі бір дәрежеде білуімен 
ерекшеленеді. Олар тарихи Отанынан жүздеген, ондаған жылдар 
бойы сырт жүрсе де, өзінің ұлттық мәдениетін сақтап, ұрпақтан 
ұрпаққа жалғастырып, атадан балаға мирас етіп, этномәдени 
мұраларының қалпын бұзбай келеді. Бүгінде отандастарымыздың 
дәстүрлі мәдениетіндегі кейбір ұлттық нақыштағы дәстүріміз, 
өнеріміз қазақ мәдениетінің кейбір ұмыт бола бастаған тұстарын 
толықтырып, жандандыруда [64].

«Тіл – әрқашан белгілі бір этностық генеологиясымен, аза-
маттық тарихымен, өмір сүрген  ортасымен,  қоғамдық  даму  
дәуірімен, материалдық және рухани мәдениетімен, шаруашылық  
кәсіп  түрлерімен,  салт-сана,  әдет-ғұрпымен  тікелей  байланыс- 
ты»,  –  дейді  академик Ә. Қайдар [65, 66]. Осыған байланысты 
атамекеніне қайтқан қазақтардың ауызекі сөйлеу тілінде тұрған 
ортасының әсерінен тіл ерекшеліктерінің кездесуі заңды құбылыс 
болып саналады. Олардың тілдік ерекшеліктерінің пайда болуына  
әсер  еткен  төмендегідей  үш факторды атап айтуға болады: бірін-
шісі  –  атамекеніндегі  жергілікті  тіл ерекшеліктерінің  белгілері;  
екіншісі  –  жергілікті қытай, ұйғыр, дүнген сияқты халықтармен 
араласудың  әсерінен  болған  кірме  сөздер  мен тілдік құбылыс- 
тар; үшіншісі – басқа тілдік сөздердің бұл «сөйленіске» тікелей 
емес, ұйғыр тілі арқылы жанама өтуі [63]. 

4.2. КӨПҰЛТТЫЛЫҚ

Көпұлттылық пен көптілділік қазіргі барлық мемлекеттер 
үшін, көбінесе, көші-қон арқылы дамып отырған заманауи үрдіс 
болып табылады. Төмендегі мысалдарды қарастырайық:
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Бельгияда (халқы шамамен 11,5 миллион адам) голланд, неміс 
және француз тілдері – ресми тілдер болып табылады. Бельгия 
халқының шамамен 60% -ы голланд тілінде сөйлейді (көбінесе 
бұл тіл фламанд тілі деп аталады), ал халықтың 40% -ы француз 
тілінде сөйлейді. Француз тілінде сөйлейтін бельгиялықтарды 
валлондар деп атайды. Неміс тілді қауымдастықта бельгия азамат-
тарының 73000-ы неміс тілінде сөйлейді. 

Швейцарияда (халқы 8.57 миллион) неміс, француз, ита-
льян, романш тілдері –  ресми мемлекеттік тілдер болып табы-
лады. 2017 жылы Швейцария халқының 62,6%-ы неміс тілінде,                             
22,9%-ы француз тілінде, 8,2%-ы итальян және 0,5% романш 
тілдерінде сөйледі. Романш тілінде шамамен 50 мың адам сөй-
лейді. Швейцариялықтар үшін неміс тілі – бұл ерекше нұсқа – 
швицертютш. Бизнес саласында, мемлекеттік басқару саласында 
неміс тілі көбінесе әдеби тіл ретінде қолданылса, швицертютш 
бұл салада сирегірек қолданылады, ал француз тілі Швейцария-
ның оңтүстік-батысында жиі қолданылады. Негізінде, елде төрт 
ұлттық тіл болғандықтан, білім беру саясаты әр адамның екі неме-
се үш тілді жетік меңгеруін қамтамасыз етуге бағытталған.

Германия – Еуропалық Одақтағы ең халқы көп ел (83 милли-
он). Неміс тілі – Германияның ресми және басым сөйленетін тілі. 
Ең көп қолданылатын иммигранттардың тілдері: түрік, араб, күрд, 
поляк, балкан және орыс тілдері. Неміс халқы әдетте көп тілді: 
Германия азаматтарының 67% -ы кем дегенде бір шет тілін және 
27% -ы кем дегенде екі шет тілдерін меңгерген. 

Испанияда (халқы 46,733,038 миллионнан астам) ресми тілі – 
испан тілі. Испания заңды түрде көптілді мемлекет. Испан тілімен 
қатар басқа ресми тілдер қатарына каталан, гали, баск  және окси-
тан тілдері кіреді. Испандықтардың 74%-ы испан тілінде, каталан 
тілінде 17%-ы, гали тілінде 7%-ы және баск тілінде барлық испан-
дықтардың 2% сөйлейді. 

Еуропадағы ең кішкентай елдердің бірі Эстонияда, эстондар – 
68%, орыстар – 25%, украиндар – 2%, белорустар – 1,3%, финдер 
шамамен 1%, қалған 1%-дан азы – латыштар, литвалықтар, еврей-
лер, немістер, татарлар, поляктар және т.б. құрайды.

Люксембургте 590 667 мың (2017ж.) тұрғынның 360 мыңынан 
астамы ресми мемлекеттік люксембург тілінде сөйлейді, ресми 
іскерлік сала француз және неміс тілдерінде жүреді, француз 
тілінің рөлі басымдық танытады. 2009 жылы жүргізілген сауална-
маға сәйкес, тұрғындардың көпшілігі француз тілінде (99%), одан 
кейін люксембург тілінде (82%), неміс (81%) және ағылшын  тіл-
дерінде (72%) сөйлейді. 

Нидерландыда (халқы 17,424,978 миллионнан астам) голланд 
тілі – ресми тіл. Фризландияда фриз тілінде 400 мың адам сөйлей-
ді, сонымен бірге фриз тілі Германияда да қолданылады. Нидер-
ландыда шет тілдерін үйрену үрдісі жолға қойылған, жалпы ха-
лықтың 90% - 93%-ы  аралығында ағылшын, 71%-ы неміс, 29%-ы 
француз және 5%-ы испан тілінде сөйлесе алады.

Финляндияда (халқы 5.513 миллионнан астам адам (2018) 
1919 жылдан бастап ресми тілдер – фин және швед тілдері, фин 
тілі –  бұл халықтың 89%-ы сөйлейтін тіл, швед тілі – халықтың 
5,3%-ы қолданатын тіл. Сами тілінде 5,700 адам сөйлейді.

1998 жылы Португалияда (халқы 10.29 миллионнан астам 
адам (2018) мирандезе тілі екінші ресми тіл болып жарияланды. 
Бұл тілде елдің Испаниямен шекаралас солтүстігінде шамамен 
15000 адам сөйлейді.

Индонезияда (халқының саны 264 миллион (2017) 300-ге 
жуық ұлт тұрады. Олардың негізгілері – явандықтар, сундан-
дықтар, мадурлықтар, малайлықтар. Елде 400-ге жуық тілдер мен 
диалектілер бар, ал ресми тілі - индонезия тілі.

Филиппин, Филиппин Республикасы (халқының саны 
104.9 миллион (2017) – 7100 аралдан тұрады. Елдің негізгі халқы 
– бисайлықар (35%), тагалогтар (25%), сонымен қатар биколь-
дықтар және бірқатар басқа ұлт өкілдері. Филиппинде 90 жуық 
тіл бар. Ресми тілі – тагалог тілі. Халықаралық қарым-қатынас 
тілдері – ағылшын, испан және тагалог, сонымен қатар бірқа-
тар жергілікті аймақтық тілдер де бар (илокан, себуан және т.б.).                                 
ХХ ғасырдың басында, америкалық оккупацияның басталуына 
дейін, ресми тілдің рөлін испан тілі атқарған.
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Угандада (халқының саны 45.74 миллион (2019) суахили тілі 
күнделікті өмірде қолданылады, араб тілі мұсылман қауымдас- 
тықтарының тілі ретінде қызмет етеді. Негізгі қарым-қатынас 
ағылшын, ганда және суахили тілдерінде жүзеге асырылады, со-
лай бола тұра ағылшын тілі – сот, іскери және ресми қарым-қаты-
нас, жоғары білім алу тілі болып саналады.

Осылайша, аталған тенденциялар барлық елдерге тән. Осыған 
қоса, Азия мен Африкадан келген миллиондаған иммигранттар 
Батыс Еуропаның барлық елдерінде тұратындығын айта кеткен 
жөн.

2-ші кестеде Қазақстанда 1999 жылғы дерек бойынша соңғы 
30 жыл ішіндегі этникалық халықтар мен олардың өзгеру динами-
касы берілген [66].

2-кесте. Қазақстан Республикасындағы                                              
ең ірі этникалық топтардың динамикасы (1970-1999)

Көрсеткіш

1970 1979 1989 1999

Халық 
саны, 
мың

Үлес, 
салм,

%

Халық 
саны, 
мың

Үлес, 
салм,

%

Халық 
саны, 
мың

Үле, 
сал,

%

Халық 
саны, 
мың

Үлес, 
салм,

%

Жалпы халық 13013,0 100 14688,3 100 16199,2 100 14953,1 100
1. Қазақтар 4238,4 32,6 5293,4 36,0 6496,9 40,1 7985,0 53,4
2. Орыстар 5521,9 42,4 5991,2 40,8 6062,0 37,4 4479,6 30,0
3. Украиндер 933,5 7,2 898,0 6,1 875,7 5,4 547,1 3,7
4. Өзбектер 216,3 1,7 263,3 1,8 331,0 2,0 370,7 2,5
5. Немістер 858,1 6,6 900,2 6,1 946,9 5,8 353,4 2,4
6. Татарлар 285,7 2,2 312,6 2,1 320,7 2,0 249,0 1,7
7. Ұйғырлар 120,9 0,9 147,9 1,0 181,5 1,1 210,4 1,4
8. Белорустар 198,3 1,5 181,5 1,2 177,9 1,1 111,9 0,7
9. Кәрістер 81,6 0,6 92,0 0,6 100,7 0,6 99,7 0,7
10. Әзірбай-
жандар 57,7 0,4 73,3 0,5 89,0 0,5 78,3 0,5

11. Түріктер 18,5 0,1 25,8 0,2 49,5 0,3 75,9 0,5
12. Поляктар 61,4 0,5 61,1 0,4 59,4 0,4 47,3 0,3

13. Дүнгендер 17,3 0,1 22,5 0,2 30,0 0,2 36,9 0,2
14. Күрдтер 12,3 0,1 17,7 0,1 25,4 0,2 32,8 0,2
15. 
Шешендер

34,5 0,3 38,3 0,3 49,1 0,3 31,8 0,2

16. Тәжіктер 16,0 0,1 19,3 0,1 25,3 0,2 25,7 0,2
17.Башкирлер 21,4 0,2 32,5 0,2 40,9 0,3 23,2 0,2
18.Молдован-
дар

26,0 0,2 30,3 0,2 32,4 0,2 19,5 0,1

19.Ингуштар 18,4 0,1 18,3 0,1 19,5 0,1 16,9 0,1
20.Мордова-
лықтар

34,4 0,3 31,4 0,2 29,2 0,2 16,1 0,1

21.Басқа 
ұлттар

240,0 1,8 273,7 1,9 256,3 1,6 142,0 0,9

 

2019 жылғы мәлімет бойынша, қазақ ұлты республика 
тұрғындарының (67,98%)-ын құрайды. Келесі, орыстар (19,32%), 
өзбектер (3,21%), украиндар (1.47%), ұйғырлар (1.47%), татарлар 
(1.10%) және басқалар [67]. Осы берілген деректер Қазақстандағы 
соңғы 50 жыл бойы қатар өмір сүріп келе жатқан этникалық топ-
тар туралы мәлімет береді, кейбір топтардың үлес салмағының 
азайғанын байқаймыз. Осылайша, көп этносты халқы бар барлық 
елдерге, соның ішінде Қазақстанға да, екі тілділік және көптіл-
ділік (екітілділікке қарағанда бұл сирегірек кездеседі), көпмәде-
ниеттілік жағдайы тән.

4.3. КӨПМӘДЕНИЕТТІЛІК

Көпмәдениеттілік – бұл мәдени плюрализмнің синонимі ретін-
де және оның дамуына ықпал ететін саясат болып табылады. Бұл 
адамдардың этникалық, нәсілдік және діни айырмашылықтарына 
қарамастан кез-келген елдің барлық тұрғындарының құқықтарын 
өзара құрметтеу болып саналады. Көпмәдениетті қоғамда елдің 
барлық азаматтары өздерінің мәдениетін, тілін, дәстүрін, этни-
калық және діни құндылықтарын дамытуға тең құқылы. Мұндай 
қоғамда ұлттық мектептер ашылады, ұлттық тілдерде газет-жур-
налдар шығады. Сонымен қатар, көпмәдениеттілік қағидаттарын 
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тек саяси элита ғана емес, сонымен қатар жоғары лауазымға ие не 
ие емес ұлттың басқа өкілдері де қолдайды.

Көпмәдениеттіліктің теориялық негізі – либерализм әсіресе 
оның бостандық, теңдік және бауырластық сияқты құндылықта-
рымен маңызды. Сонымен қатар, көп мәдениетті қоғам –  бұл 
либералды қоғам, онда тек әлеуметтік әділетсіздікке ғана емес, 
сонымен қатар нәсілшіл әділетсіздікке де жол берілмеу керек. 
Көпмәдениеттілік – бұл толеранттылыққа негізделген саясат. То-
лерантты қоғамның маңызды ерекшелігі  әртүрлі мәдениеттердің 
иықтасып, қатарлас өмір сүруі. Толерантты қоғамда көпмәдениет-
тілік мәдениеттердің өзара араласып, бірін-бірі байытады және бір 
мәдениет екіншісіне ықпалы күшті болып, мәдениеттердің өзара 
кірігу процесі орын алуы мүмкін. Көпмәдениеттілік – қоғамда 
пайда болатын мәдени әртүрліліктің бір түрі. Оған қоса, мәде-
ни әртүрлілікке қатысты оқшаулану, ассимиляция және апартеид               
сияқты басқа да құбылыстарды атап өтуге болады.

а) Оқшаулану шетелдіктердің (әсіресе мәдениетімен ерек-
шеленетіндердің) елге кіруіне жол бермеу арқылы мәдени 
әртүрліліктің пайда болуын болдырмауға бағытталды. Осы 
саясатқа Австралияда 1901 жылы қабылданған «Иммигра- 
циялық заңды»  атауға болады.

ә) Ассимиляция (сіңісу) – көпмәдениетті ұжымға, елге тән 
құбылыс әрі заңдылық. Мәдени ассимиляция – бөтен мәде-
ниетке бой алдыру, төл мәдени ерекшеліктерден ада болу 
үрдісі, бөгде мәдениетке біржола сіңісуге әкелетін әлеуметтік 
құбылыс. Ол үстем мәдениеттің жергілікті мәдени азшылық 
топты өзіне бейімдеуін меңзейді.

б) Апартеид – бұл ассимиляцияның жүруіне кедергі кел-
тіретін адамдардың белгілі бір топтарын оқшаулауға бағыт-
талған саясат.

Көпмәдениеттіліктің жоғарыда келтірілген құбылыстардан             
айырмашылығы оны жергілікті басым этникалық топтар ғана 
емес, сонымен бірге жаңа келген иммигранттар мен шағын топтар 
да қолдайды. 

Көпмәдениеттілік әлеуметтік топтар арасында түсіністікке 
негізделген жағымды құбылыс ретінде сипатталады, ол, сайып 
келгенде, қоғамның дамуына ықпал етеді.

Көп мәдениетті қоғамның білім беру және даму процесі та-
рихи дамудың ерекшеліктерімен, нақтырақ айтсақ, әлеуметтік 
факторлармен анықталды. Айта кету керек, демократия білім беру 
процесінде және көп мәдениетті қоғамның дамуында маңызды рөл атқа-
рады. Көп мәдениетті қоғам ең алдымен, Батыс Еуропа мен Солтүстік 
Американың демократиялық бөліктерінде өмір сүре бастады. Осы өңір-
лерде толеранттылықтың, адамгершілік пен демократияның жоғары 
деңгейі көпмәдениеттілік идеяларын таратуға тамаша жағдай жасады.

Жоғарыда айтылғандардың бәрін ескере отырып, аймақтардың та-
рихи дамуындағы айырмашылықтарына сәйкес, сонымен қатар, көпмә-
дениеттіліктің әр түрлі модельдері де бар екенін атап өтеміз.

Осы нақты модельдердің қатарында америкалық, шведтік, австра-
лиялық, канадалық және қазақстандық модельдер аталады.

а) Америкалық көпмәдениеттілік моделі

ХХ ғасырдың 60-жылдарының ортасынан бастап Америка 
Құрама Штаттары англо-саксондардан (америкалық ұлттың этномә-
дени негізі) және иммигранттардан тұратын метафоралық «балқыған 
ыдыс» “melting pot” [68] болды. Бұл «ыдыста» англо-саксондар ба-
сым жағдайға ие болды. Бірақ бұл жағдай кейіннен толығымен өз-
геріп, мультимәдениеттілік идеологиясымен алмастырылды. Енді ол 
«салатница» және  «мәдени мозаика» [69] терминіне өзгерді. Өзге-
рудің негізгі себебі екі маңызды заңның – 1964 жылғы «Азаматтық 
құқықтар туралы» және 1965 жылғы «Иммиграция туралы» заңдар-
дың қабылдануына байланысты болды. Бірінші заң англо-саксондық 
факторды әлсіретіп, ұлттардың теңдігін қамтамасыз етті. Екінші заң 
елге келуші иммиграция деңгейін көтерді. Бүгінгі таңда Америка 
Құрама Штаттарының мультимәдени саясаты екі жақты сипатымен 
ерекшеленеді. Біріншіден, елге кірген иммигранттардың америкалық 
қоғамның барлық құндылықтарын қабылдауымен, екінші жағынан, 
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этникалық және нәсілдік экстремизмнің алдын алатын қосымша 
тетіктерді қалыптастыруда америкалық қоғамда этномәдени біртек-
тіліктің жоқтығымен сипатталады.

ә) Шведтік көпмәдениеттілік моделі.

Швед моделі мәдени әртүрлілікті сақтауға бағытталған саясатты 
басқарудағы мемлекеттің белсенді рөліне негізделген. Швеция-
дағы мемлекеттің мұндай белсенді ұстанымы айқын саяси бағыты 
бар социал-демократиялық партияның ережесіне сүйенеді. 1976 
жылы Швеция үкіметі шетелдіктерге дауыс беруге рұқсат берді. 
1997 жылы қабылдаған иммиграция туралы заң Швецияны көп 
мәдениетті қоғам ретінде анықтайды.

Швециядағы мультимәдени саясаттың негізгі бағыттары 
–  тілдік және білім беру стратегиялары. Бұл стратегиялар им-
мигранттарды швед және ана тілдерін үйренуге ынталандыруға 
бағытталған. Швед мемлекеті мәдени әртүрлілікті шынайы әлеу-
меттік мәселе деп, оны сақтауды көздейді.

б) Австралиялық көпмәдениеттілік моделі.

Австралияда көп мәдениетті қоғам құрылғанға дейін мем-
лекетте оқшаулану саясаты жүргізілді. Австралияда 1901 жылы 
қабылданған «Иммиграция туралы заң» билеуші   элиталарға оқ-
шаулануды басқарудың әкімшілік негізі ретінде қызмет етті. «Аза-
маттық туралы» заң (1948 ж.) өзгерістерімен, «Көші-қон туралы 
заң» (1958 ж.) өзгерістерімен,  «Шетелдіктер туралы акт» (1984) 
өзгерістерімен,  және «Виза режимі туралы акт» (1997) қабылдан-
ды, осы аталған заңды құжаттардан кейін Австралия көп мәдени-
еттілікке бет түзеді.

Айта кету керек, «көпмәдениеттілік» терминінің саяси лек-
сикада көрінісі Австралияның миграция министрі Аль Кресбидің 
есімімен байланысты (1970). Ол шынымен де англосаксондықтар 
мен жаңа австралиялықтар арасындағы антагонизмді жеңу үшін 
көп қызмет атқарды. 1979 жылы үкімет Австралияда мәдени 
әртүрлілік институтын негіздеді, ал 1987 жылы үкімет Көпмә-
дениеттілік комитетін құрды. Австралия мемлекеті иммиграция- 

лық саясатты ойдағыдай дамытып, нәсілшілдіктен көпмәдениетті 
мемлекетке айналды.

в) Канадалық көпмәдениеттілік моделі.

Канадада көп мәдениетті қоғамның қалыптасуы ХХ ғасы-
рдың 60-жылдарында басталды. Канадада нәсілдік, этникалық 
және конфессиялық әртүрлілік кең етек жайды, бұл Канада қоға-
мының басты ұлттық ерекшелігіне айналды. Бұл дегеніміз, көпмә-
дениеттілік – канадалықтардың маңызды ұлттық сипаттамалары-
ның бірі. Көпмәдениеттілік Канадалық бостандық пен құқық 
хартиясының 27-тармағында қорғалған. Канада саясатының 
АҚШ пен Австралиядан айырмашылығы, бұл мемлекет жер-
гілікті этникалық топтарды үстемдік ететін халықтың ассими-
ляциясына ұшыратқан емес. Канада – көптілді ел. Этникалық                                                                                            
қауымдастықтардың барлық мүшелерінің ана тілінде сөйле-
уіне, оқуға құқығы бар. Осы тілдік жағдаяттың нәтижесінде 
Канаданың этникалық аз топтары өздерінің мәдени ерекшелік-
терін сақтайды.

г) Қазақстандық көпмәдениеттілік моделі.

Қазақстан әлемдік қауымдастықтың алдында 130-дан астам 
этнос өкілдері тұратын көпэтносты мемлекет ретінде танылып 
отыр. Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәде-
ниетін, тілін, дәстүрін дамыту үшін қажетті жағдай жасалған. 
Бүкілқазақстандық бірліктің бірегей моделін қалыптастыруда 
Қазақстан халқы Ассамблеясы (ҚХА) маңызды рөл атқарады. 
ҚХА 1995 жылы құрылды. Этносаралық және конфессияара-
лық толеранттылықтың қазақстандық үлгісі болып табылатын 
Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық қатынастар 
мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін 
арттыруға ықпал етеді. «Оның алғашқы Конституциясы әр- 
алуандықты құрметтеуге баса назар аударады, бір тудың ай-
наласында біртұтастықты сақтай отырып, халықтарды ортақ 
күн мен самғаған дала бүркітінің астында біріктіруді білдіреді. 
Бірліктің келесі символы «Бәйтерек» туралы айтатын болсақ, 
ол бүкіл әлемге Қазақстан қоғамының ашықтығын баяндайды. 
Қазіргі проблемалы әлемде Қазақстан ұлтаралық және конфес-
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сияаралық келісімнің жақсы үлгісі деп айта аламыз»,-деп жаз-
ды француздың белгілі қоғам қайраткері Альберт Фишлер [70]. 

Бүгінгідей бүкіл әлем бір-бірімен ықпалдасып жатқан 
тұста көпмәдениеттілік құбылысының орын алуын заңды құ-
былыс десек, титулды ұлтқа тән рухани құндылықтар мен салт-
дәстүрімізді, мәдениетіміз бен өнерімізді сақтауда, және дамы-
туда көпмәдениеттілік үлгісін оң құбылыс деп бағалау дұрыс 
па деген қоғамды ойландыратын сұрақтар да бар. Десек те, 
қазақстандық бірегейліктi қалыптастыру саласында қазақстан-
дық патриотизм мен жалпықазақстандық мәдениеттi  дамытуда 
титулды халықтың мәдениетінің негізгі үйлестіруші рөлінің ба-
сым екендігі анық. 

Сонымен, көпмәдениеттіліктің әр түрлі модельдерін салыс- 
тырмалы талдау нәтижесінде бірнеше жалпылама қорытынды 
шығаруға болады:

1) Көпәдениеттілік – позитивті әлеуметтік құбылыс. Бұл 
қоғамның дамуына оң жағдай жасайды. Бұл этникалық 
қақтығыстардың дамуына жол бермейді және адамдар ара-
сында өзара сенімділік, түсіністік орнатады.

2) Көпмәдениеттілік мәдени әртүрлілікті қолдап, оған қарсы 
наразылықтың көрінісін басу үшін балама саясат ретінде пай-
да болды.

3) Демократия – көп мәдениетті қоғам құрудың маңызды 
алғышарттарының бірі.

4)  Аймақтардың тарихи дамуының ерекшеліктері көпмәде-
ниеттің әртүрлі модельдерінің қалыптасуын анықтады.

5) Көпмәдениеттің әртүрлі модельдерінің арасындағы кейбір 
айырмашылықтарға қарамастан, мемлекет көпмәдениетті ор-
таны құруда және қолдауда шешуші рөл атқарады.

4.4. МӘДЕНИ ӘРАЛУАНДЫҚ

Қазіргі таңда жаһанданудың мәдениеттердің  әралуандығына 
әсері туралы дискурс күрделі пікірталас тудыруда. Технология-

ның дамуы халықаралық шекараларды бұзды, жаһанданудың та-
мыр жайып тарауына мүмкіндік беретін мәдениеттерді жаңа аре-
наға шығарды. Жаһандану, әсіресе мәдениет аймағында кең қанат                                                                                                                           
жаяды[71].  Жаһандану мәдени қарым-қатынастардың тарауына, 
жайылуына күш беретін субъект бола алды, себебі жаһандану 
арқылы әлемде өзара байланыс орнады, экономикалық даму қа-
рыштады, көзді ашып жұмғанша жететін ақпаратқа қол жетім- 
ділік қамтамасыз етілді және жаһандық «ауылдың» дамуына 
көмектесті [72].

Жаһандану мен мәдени әралуандық туралы айтқанда дихо-
томиялық кереғарлықты байқаймыз. Бір жағынан, жаһандану 
адамдарға өздерінің құқықтары мен мүмкіндіктерін дамытуға, өзі 
тиселі әлеуметтік ұжымдық бірегейлікті қолдауына, оны әлемге 
танытуына және шекара асып жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін 
ашты. Екінші жағынан, экономикалық қатынастардың қатая түсуі-
нен одан әрі отарлау процесінің тереңдеуі және индивидуализм,  
этностар мен жеке адамның бірегейлігін  жоғалтуға ықпал етеді. 
Саяси теоретик Фредрик Джеймсон  болашаққа өзара текетірескен 
екі болжам ұсынады:  халықтар мен мәдени топтар автономиядан 
және бірегейліктен айырылған корпоративті мономәдениеттілікке 
айналады; екіншіден, ұлттық мемлекеттер сияқты саяси күштерді 
шектемейтін түрлі мәдени топтар бір-бірімен тікелей және үй-
лесімді байланыста болатын  плюрализм салтанат құрады [73].

Жаһанданудың мәдени әралуандыққа кері әсері. Жаһанда-
ну мәдени әралуандыққа салдары тереңге кететін теріс те және 
оң да ықпал етуі мүмкін. Көрермен мен тыңдарман аудиториясы 
үшін мәдениеттермен алмасуда бұрын қол жетімді болмаған мол 
жаңалықтарды көруге, тыңдауға және бастан өткізуге мүмкіндік 
есігі айқара ашылды. Жаһанданудың мәдени әралуандыққа тигі-
зетін бірқатар кері әсерлерінің ішіндегі ең қомақтысы – көпұлт-
ты корпорациялардың жергілікті халықтың тұтынушылық мә-
дениетіне, жұмысшыларды қанап, нарықты игеріп, халықтың 
санасында әлеу- меттік құндылықтарға өзгерістер алып келді. 
Жаһандану, әрине, шетелдік тұтыну өнімдерінің қол жетімділі-
гін арттырып қана қоймайды және дәстүрлі жергілікті нарықтың 
бәсекеге қабілеттілігін азайтады. Бұл сонымен қатар мәдени 
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өнімдер мен қызметтер, мысалы, кино, музыка және бейнежария-                                            
ланымдардың халықаралық саудасын арттырады. Мәдени өнім 
саудасының кеңеюі барлық қоғамдарда шетелдік мәдениеттерге 
деген қызығушылығын арттыруда. Шетелдік мәдени тауарларға 
деген сұраныстың артуы жергілікті мәдениеттердің, құндылықтар 
мен дәстүрлердің өзгеруіне әкеледі. Коммерциялық бұқаралық 
ақпарат құралдары мен шет елдік өнімдердің қол жетімділігінің 
артуы жергілікті мәдениетті «жоққа шығаруы» мүмкін. Жаһанда-
нудың ұлттық мәдениеттерге тигізетін зардаптары туралы нақты 
тиянақты анықталған ғылыми шешімдер болмаса да, көптеген 
адамдар сырттан енген шетелдік мәдениет ұлттық мәдени бол-
мысқа нұқсан келтірері анық деп санайды. «Мұндағы бар мәселе 
сыртқы құндылықтар мен ішкі құндылықтардың арақатынасына, 
яғни сырттан келіп жатқан құндылықтардың ішкі құндылықтарға 
сәйкес келіп, оның ұлттық дәстүрлердің өзіндік табиғи жолымен 
дамуына кедергі келтірмейтіндей, керісінше, байыта түсетіндей 
болуына байланысты болмақ. Өкінішке орай, ұлттық мәдениет-
тердің, тілдердің сырттан өзіне қажетті құндылықтарды алып, 
байи түсуімен қатар, сәйкеспей, ұлттық болмысты деформацияға 
ұшырату үдерісі де қатар жүруде» [74]. 

Жаһанданудың мәдени әралуандыққа оң әсері. Жаһандану-
дың негізгі қозғаушы күшіне айналған технологиялық револю-
ция жаңа деңгейде ақпарат алмасуға, және кей мәдениеттердің 
әлемде қарыштап таралуына қуатты серпіліс берді. Бұл мәдени-
еттер иесінің әлемдік нарықта қуаты артып, әлемдік аренада ба-
сымдық танытуына мол мүмкіндіктер ашылды. Технологияның 
қарқынды дамуы әр елдің бет бейнесін шынайы бейнелеп, жеке 
мәдениеттердің құралдары трюизммен елдің мәдени портреттерін 
жариялауға мүмкіндік берді. «Мәдениеттер мен құндылықтардың 
саналуандылығына серпін берген жаңа массмедиа қарыштап да-
мыды»[75]. Жаһандық медиа орталықтары этностың өз дауысы-
на ие болуына мүмкіндік берді, олардың хабардарлығын артты-
руға, көпшілікке төл тарихын жарнамалап, өзіндік ерекшеліктерін 
мәлімдеуге септігін тигізді. Бұл сонымен қатар мәдениетті сақта-
уда маңызды болып табылатын мәселелер туралы және олардың 
әралуандығын сақтауға мүмкіндік беретін маңызды зерттеулер 
мен есептер туралы хабарлады. Жеке этностың өзінің медиа- 

өндіріс компанияларына басшылық ете алуы, олардың мәдени 
құндылығы ретінде саналатын артефактілерді, рухани, мәдени 
құндылықтары мен қасиетті орын, мекендерін транслацияла-
уға мүмкіндік берді. Тәуелсіздік алғаннан кейінгі Қазақстандық 
даму осының мысалы бола алады. «Мәдениет туралы» ҚР Заңы                     
(2006 ж.) еліміздегі мәдениетті жасау, қайта түлету, сақтау, дамы-
ту, тарату және пайдалану саласындағы қоғамдық қатынастар-
ды реттеді және мәдениет саласындағы мемлекеттік саясаттың 
құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық 
негіздерін айқындайды. Осы заңда көрсетілген мәдени мұраны 
сақтау мен тиімді пайдалануды мақсат еткен «Мәдени мұра» және 
«Халық тарих толқынында» атты мемлекеттік бағдарламалар та-
бысты нәтиже көрсетті [http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z060000207].

Жаһанданудың тағы бір артықшылығы білім саласында 
әлемдік білім алуды қол жетімді жасады. Жаһандану объективті 
шындық ретінде жоғары білім берудің ұлттық жүйесінен жалпы 
адамзаттық этикалық құндылықтарға бағытталған, халықаралық 
ынтымақтастық қажеттілігін ескеретін жаңаша мақсатты бағдар-
лануды талап етті. 2010 жылы Қазақстан жоғарғы білім берудің 
еуропалық аймағына  қатысатын елдердің Білім беру Министр-
лерінің ІІ Болондық Форумында – Қазақстан Болондық үдеріске 
енді.  Болон процесінің қағидаларына сәйкес, ЖОО-на білім беру, 
ғылыми, қаржылық, халықаралық және өзгеде қызметтерін жү-
зеге асыруда еркіндік берілді. Бұл студенттердің академиялық 
кеңістікте әлемдік ұтқырлығын арттырды, сонымен қатар түлек-
терге жаһандық сұраныстағы жұмыстарға орналасуларына есік 
ашылды.

Дүниежүзілік азаматтар (notion of global citizens) мен да-
мыған жаһандық жүйенің білімді жұмыс күші (the well-educated 
workforce) деген түсініктің пайда болуы білім берудің басым-
дықтарын өзгертті және білім берудің дәстүрлі қалыптасқан стан-
дарттары мен бағдарламаларына өзгерістер енгізді. Сонымен қа-
тар елдер жаһанданудың шапшаңдығын мойындай отырып, кейбір 
елдер жаһанданудың жаңа тенденцияларының талаптарына жауап 
беретін білім беру шеңберіндегі өздерінің мәдени әралуандығын 
нақтылау бойынша өздеріне тиімді ізденістер жасады.
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Жаһандану бүкіл әлемде ағылшын тілді білімге деген қы-
зығушылықтың артуына ықпал етті. Ағылшын тілінің дүние- 
жүзілік байланыстырушы, ғаламдық тіл ретінде пайда болуын 
қолдай отырып, көптеген мектептер, тіпті бакалавриат, PhD 
деңгейінде де, ағылшын тіліне қойылатын талаптарды көтерді. 
«Жаһандану үдерісінде ағылшын тілі – негізгі қозғаушы күш. 
Қазіргі заманда білім мен ғылымның тіліне айналған ағылшын 
тілін өмір қажеттілігіне байланысты қолдану барысында басқа 
ұлттың өкілдері біртіндеп ана тілінде сөйлеуден қалып, ұлт-
тық құндылықтарынан бас тартып жатыр»[76].   Жаһанданудың 
білімге тигізген жағымсыз әсерінің мысалы ретінде Нигериядағы 
жағдайды атауға болады, онда азаматтардың өздерінің ұлттық 
ана тілдерінде білім алу мүмкіндігі қолжетімсіз болып отыр. Бұл 
мәдени әралуандылықты сақтау үшін көптеген жергілікті тілдер-
ге қамқорлық жасалуы керек дегенді білдіреді. Германиядағы,                                                                       
Қытайдағы, Қазақстандағы білім беру жүйесіндегі өзгерістер – на-
рықтық сұранысқа сай ағылшын тілінде курстардың, ЖОО бағдар-
ламаларына ағылшын тілі сағаттарының көбеюімен, халықаралық 
стандарттарға сай ағылшын тілінде басқарылатын ЖОО-лардың 
ашылуымен сипатталады.

Жергілікті мәдениеттерге әсері 

1. Жаһандану нәтижесінде көптеген жергілікті мәдениеттер 
туристік индустрия арқылы кеңінен таныла бастады, батыс ту-
ристерінің осы мәдениеттерге қол жетімділігінің артуы олар-
дың арасындағы өзара мәдени алмасу мен әрекеттесулерді 
кеңейтуге мүмкіндік береді. Әлемдік туристердің бағыттары 
қазіргі кезде батыс мәдениетінен «шығыс» елдері мәдениеті-
не бұрылды,  туризм индустриясы долларларды тарту үшін 
жедел дамып келеді. 

2. Туризм жергілікті тұрғындарға қызмет көрсету саласына 
жұмысқа орналасуға үлкен мүмкіндік береді. Әйтсе де бұл 
турист пен жергілікті қызметкер арасындағы әлеуметтік мәр-
тебеде теңсіздік сақталады, қызмет етуші – жергілікті тұрғын 
да, ал қызметті пайдаланушы – шеттен келген турист. Сон-
дай-ақ, жергілікті дамып отырған туризм индустриясының 
негізгі экономикалық пайдасын көретін міндетті түрде жер-

гілікті байырғы жұмысшылар емес, ауқатты элиталар болып 
табылады. Тіпті мәдени көңіл көтеру шаралары да (мысалы, 
билер, ойындар, ән) жергілікті дәстүрлердің дәл көрінісі бол-
мауы мүмкін, өйткені олар туристердің көңілінен шығу үшін 
мәдениетті өзгертуі мүмкін. Сондықтан, жергілікті дәстүрлі 
мәдениетті оның табиғилығын сақтамай ойын-сауық үшін 
пайдалану, оның мазмұнына нұқсан келтіруі мүмкін. Бұл 
жағдайда мәдени диффузия орын алады.

3. Трансұлттық корпорациялардың арнайы нысаны жергілік-
ті қоғамның негізгі сегменттерінің бірі – жастар болып табы-
лады. Жастар сырттан келген тауарларды тұтынуға әлдеқайда 
бейім,  батыстық идеалдар олардың өз мәдени дәстүрлерінен 
гөрі тартымды көрініп, оларды улап, қызықтырады. Жастар 
бұндай «құрыққа» қоғамдағы ересектерге қарағанда оңай 
түседі. Осыған байланысты мәдени иерархияның эрозиясы 
пайда болады, өйткені топтық бірегейлікке сызат түсіп, ол 
енді жекелік сипатқа өтуі мүмкін. Көптеген жергілікті мәде-
ниет өкілдері жаһандануды мәдени дәстүрлерден алшақтата-
тын дәстүрлі отбасы құрылымына қауіп ретінде қарастырады.

4. Көпұлтты корпорациялар жергілікті тұрғындардың ата- 
бабаларынан аманат болып қалған жерлерін сатып алына-
тын, сатылатын және пайдаланылатын құнды тауар ретінде 
қарастырады. Бұнымен тұрғындар көбінесе келіспейді, бұдан 
келіп әлеуметтік толқулар туындайды. Ірі кәсіпорындар жерді 
дәстүрлі пайдалануды ысырып қойып, оны кірістің көзіне ай-
налдырып, пайданы барынша арттыруға бағытталған нақты 
мақсаттардың мүддесіне шешуі мүмкін. Бұл көптеген жер-
гілікті тұрғындардың жер қасиетті, оларды тарихы, мәдениет-
терімен байланыстыратын құндылық деген пікірлеріне қайшы 
келеді. Бұл – жергілікті халықты қанаушылық, ұлттық дәстүр-
лері мен құндылықтарын жерге таптау болып саналғанмен, 
кейбір аумақтарда орын алып отырған шынайы жағдайлар.

Көптеген байырғы топтар төл мәдениеттеріне түсіп отырған 
жаһандық қысымнан олардың дәстүрлі құндылықтарының эрозия- 
ланып, жойылуына әкеледі деп қорқады. Бұл қорқыныш сезімінен 
әлемдегі мәдениеттің алуантүрлілігі сақталады деген ойдың баяу 
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ағып кетіп, әлем гомогенді біртектес мәдениетке барып             құй-
ылады ма деген ой туады. Жаһанданудың тұтынушылық табиғаты 
көбінесе дәстүрлі байырғы құндылықтарға қайшы келеді. Жаһан-
дану мәдени және әлеуметтік-экономикалық жағдайларды ескер-
мейді, олармен санаспайды. Оның орнына, оның таралуына түрт-
кі болған ірі, ықпалды елдер мен корпорациялардың мүдделерін 
алға жылжытуда. Батыстық ғалымдар жаһандануды дамып келе 
жатқан елдердегі арзан жұмыс күшінен пайда табу және кедей мә-
дениеттерді батыстық елдерге ауыстыру үшін эксплуатациялық 
шара деп айыптады. Алайда жаһандану жеке тәуелділіктен гөрі 
өзара тәуелділікті тудырды [77] және кейбір мәдениеттердің жоға-
лып кетпей, өркендеуіне мүмкіндік берді.  

Экономикалық, қаржылық, білім беру және денсаулық сақтау 
мәселелерінде әртүрлі мәдениеттерге жәрдем қолын созатын, со-
нымен бірге олардың мұраларын, мәдениетін, нанымдары мен 
құндылықтарын сақтай отырып, көптеген көмек көрсететін әлем-
де бірнеше ондаған ұйымдар да бар. Канада Ұлы мәртебелі Ага 
Ханмен бірлесіп, жаһандық плюрализм орталығын құрды. Отта-
вадағы бұл орталық прогресс пен дамудың негізін қалайтын басқа 
мәдениеттермен ашықтық, толеранттылық және сенім негіздері-
не құрылған. Мәдениеттердің айырмашылықтары аталып өтіледі 
және айырмашылықтар әралуандықтың басты құндылықтары 
болып табылады. Плюрализмнің жаһандық орталығы білім бе-
руді, зерттеулерді дамытады және плюралистік әлеуметтік құн-
дылықтарды қолдайтын ұйымдарға қаржылай көмек береді.

Жалпы ғалымдар ұлттық бірлік пен ұлттық бірегейлік сияқты 
стратегиялық маңызды мақсаттарға жетудің тиімді құралы – ұлт-
тық мәдениет деп анықтайды, себебі  мәдени әралуандық болмаса 
онда кейінгі ұрпақтарға біртектес, батыстық мәдениеттен басқа 
ештеңе қалдырмаймыз.

Жаһанданудың мәдениетке тигізетін оң немесе теріс көзқа-
растарына,  қарамастан, мәдени әралуандықты институционали-
зациялау жергілікті мәдениеттерді сақтаудың сенімді жолы болып 
табылады. Үндістанда, Кореяда және Таиландта жаһанданудың 
жаңа тенденцияларына қарсы тұру үшін шаралар қабылдануда. 
Өздерінің жұмыс күштерін халықаралық еңбек нарығында та-
бысты етіп тәрбиелеуді қамтамасыз ету үшін бұл елдер өздерінің 

білім беру жүйелерін халықаралық және ұлттық мәдени біліммен 
толықтырды.

И.С.Кони «Жастар ата-анасынан гөрі өзінің заманына көбірек 
ұқсас келеді»,- дейді, ғалымның ойынша, қоғам талабына сай, сол 
қоғамды көркейтетін, дамытатын жастар тәрбиелеу ең маңызды 
мәселе екені даусыз. Сондықтан да, жаһандану тұсында берілетін 
білімнің мазмұны әлемдік те және ұлттық сипатта болып, әлемдегі 
әрбір ел өзінің бірегейлігін білімімен де қорғай алғаны абзал.  Жаһан-
дық азамат жергілікті деңгейде әрекет ете алатын, бірақ ғаламдық 
тұрғыдан ойлана алатын тұлға ретінде білім алуы керек. Сонда білім 
берудің мақсаты – ел азаматтары жаһанданудың артықшылықтарын 
өз мүдделеріне ыңғайластырып, әлемдік ықпалдан өз мәдениетіне 
араша түсіп, қорғау арқылы мәдени әралуандықты сақтайды.

Жаһандану төңірегіндегі пікірталастар оң және кері сипатта 
жалғасуда. Мәдени әралуандық қоғамда өзгеріс жасауға тырысатын 
мәдени топтарға қолдау көрсетілгенде ғана, оларға қажетті жағдай-
лар жасалғанда сақталатындығы анық. 

Тарауды қорытындылайтын тұжырымдар:

1. Оралман Қазақстандағы басқа қоныстанушылардан қазақ 
тілін белгілі бір дәрежеде білуімен ерекшеленеді. 

2. Көпмәдениеттілік – позитивті әлеуметтік құбылыс. Бұл 
қоғамның дамуына оң жағдай жасайды.

3. Мәдени әралуандық болмаса онда кейінгі ұрпақтарға біртек-
тес, батыстық мәдениеттен басқа ештеңе қалдырмаймыз.

4. Заманауи азамат жергілікті деңгейде әрекет ете алатын, 
бірақ ғаламдық тұрғыдан ойлана алатын тұлға ретінде білім 
алуы керек.

Тарауды қорытындылайтын сұрақтар:

1. Жаһанданудың көші-қонға әсері, қазіргі әлемдік әлеумет-
тік-экономикалық жағдайларға байланысты көші-қонның түр-
лерін ажыратыңыз.
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2. Қазіргі жаһандану кезеңінде Қазақстандағы демографи-
ялық мәселелерге шолу жасаңыз.

3. Қазақстандағы көші-қон саясатының жүзеге асуын заңна-
маларға сүйеніп талдаңыз.

4. Көпұлтты мемлекет көптілді, көптілділік – экономикалық 
табысқа кепіл, келісесіз бе? 

5. Европаның көпмәдениеттілік саясаты, оның тиімді және 
ұтылған тұстарын талдаңыз. 

6. Жаһанданудың мәдени әралуандыққа кері және оң әсер-
лерін баяндаңыз.

7. Жаһандану жағдайындағы Қазақстанның білім беру              
жүйесіндегі өзгерістерге шолу жасаңыз.

8. Халықаралық еңбек нарығында табысты етіп тәрбиелеуді 
қамтамасыз ету үшін мемлекет өзінің білім беру жүйелерін 
халықаралық және ұлттық мәдени біліммен үйлестіруі керек, 
мысалдармен түсіндіріңіз.
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Тарауда қарастыратын терминдер мен ұғымдар: 

Мемлекеттік тіл – бұл мемлекеттік мекемелердің, құжат ай-
налымының, заң шығарушы және заңнамалық актілердің, 
жоғары оқу орындарының және ғылыми жарияланымдардың 
қолданатын заңмен бекітілген тілі. Бүкіл функционалды және 
құрылымдық ұйымның ішінде мемлекеттік тіл – бұл ұлттық 
әдеби тіл, халыққа ортақ тілдің ең жоғарғы өңделген түрі.

Ресми тіл – заңмен бекітілген мемлекеттік емес тіл, мемле-
кеттік басқару, заңнама және сот ісін жүргізу тілі. Көбінесе ол 
мемлекеттік тілмен қатар қолданылады.

Титулдық тіл дегеніміз – ұлттық-мемлекеттік немесе ұлт-
тық-аумақтық бірліктің атауы берілген этностардың, халықтар-
дың атауымен сәйкес келетін тіл.

Аймақтық тіл – бұл мемлекеттегі халықтың көпшілігі сөйлей-
тін ресми емес тіл.

Аз ұлттар тілдері – бұл негізінен осы этникалық топ өкілдері күн-
делікті қарым-қатынаста қолданатын саны аз ұлттардың тілдері.

Сегрегация (лат. segregatio - бөлу, оқшаулау, алып тастау, 
бөлектеу) – адамдардың күнделікті өмірдегі жүйелі түрде 
нәсілдік, этникалық немесе басқа топтарға бөлінуі.

Тіл саясаты дегеніміз – мемлекеттің белгілі бір мемлекеттік 
немесе әкімшілік аумақта орналасқан қоғамдағы тілдің жұмы-
сына саналы түрде әсер етуі, тілді жоспарлау саясаты.

Тілдік жағдаят – бір тілдің немесе осы/басқа да тілдердің, 
оның  формаларының (жергілікті, әлеуметтік диалектілер, кой-
не, жаргон, тілдің функционалды стильдік түрлері) белгілі гео-                            
графиялық аймақта, немесе әкімшілік-саяси құрылымдардың 
шекараларында өзара әрекеттесіп өмір сүруі, не тілдердің өзара 
аумақтық-әлеуметтік қатынастарда және функционалды өзара 
әрекеттесуде айқындалатын басым лингвистикалық ахуалы.

V. ТАРАУ. ТІЛ САЯСАТЫ. 
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5.1. МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛ САЯСАТЫ

Тіл саясаты дегеніміз – мемлекеттің белгілі бір мемлекеттік 
немесе әкімшілік аумақта орналасқан қоғамдағы тілдің жұмысы-
на саналы түрде әсер етуі, тілді жоспарлау саясаты. Тіл саясаты 
белгілі бір мемлекеттік шаралар жүйесі арқылы жүзеге асырыла-
ды. Сайып келгенде, тіл саясаты әрқашан мемлекеттік саясаттың 
көрінісі болып табылады. Тіл саясатындағы қателіктер көбіне 
ұлттық және әлеуметтік қатынастардың асқынуына әкеледі. Бел-
гілі бір мемлекеттегі немесе қоғамдағы кез-келген тіл саясаты, 
атап айтқанда, келесі негізгі бағыттарға келіп тіреледі: 1) жағдай-
ды таңдау, айқындау және ресми мемлекеттік тілді ілгерілету;                         
2) басқа тілдердің мемлекеттік тілге қатысты жағдайын айқын-
дау; мемлекеттік және жергілікті тілдердің қолданыстағы арасал-
мағын, қолдану салалары мен түрлерін анықтау; 3) мемлекеттік 
тіл нормаларын кодификациялау, қалыпқа келтіру және жетілдіру; 
4) әліпбиді жасап шығару, сауатсыздықты жою; 5) кодификация-
ланған мемлекеттік тілдің міндетті түрде қолданылу бағыттарын 
айқындау, мәдени дәстүрлерді сақтау. 

Мемлекеттік тіл саясаты дегеніміз – көпұлтты және көптілді 
қоғамдағы жеке тілдердің функционалдық қатынастарына өзара 
әсері дегенді білдіреді. Бұл әсерді бірінші кезекте мемлекет және 
оның құзырлы органдары жүзеге асырады, мысалы заң шығарушы 
жиналыстар мен комиссиялар, оның ішінде кейбір елдерде арнайы 
комитеттер (мысалы, Үндістанда, премьер-министр басқаратын 
хинди тілі мәселесі бойынша орталық директорат бар). Екіншіден, 
білім беруді, баспасөз, бұқаралық коммуникация, баспа ісі, театр, 
кино, кітапханалар жұмыстарын ұйымдастыратын субъектілер 
болып табылады. Үшіншіден, ғылыми-зерттеу лингвистикалық 
орталықтары, аударма қызметтері, «Тіл комитеттері» қызметтері, 
мәселен, Якуб Колас атындағы Беларуссия ғылым академиясының 
тіл білімі институты (1929), Қазақстандағы Ахмет Байтұрсынұлы 
атындағы тіл білімі институты (1932), Жапонияның Ана тілі мем-
лекеттік ғылыми-зерттеу институты (1946 жылдан бастап), Кана-
дадағы 1963 жылдан бастап билингвизм мен бикультурализмді 
зерттеу бойынша корольдік комиссия. Сонымен, мемлекеттік тіл 
саясатының субъектілері қатарына әртүрлі қоғамдық институттар 
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мен ұйымдар: саяси партиялар, мұғалімдер, жазушылар, журна-
листер, ғалымдар бірлестіктері, барлық ерікті қоғамдар, «Ана тілі 
қоғамдары», мысалы, Словениядағы 1779 жылы құрылған Славян 
қоғамы, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы (1989), Ш.Шаяхметов 
атындағы «Тіл-Қазына» ұлттық ғылыми-практикалық орталығы 
(2018),  Францис Скорин атындағы Беларуссиялық тілдік серік- 
тестік (1990) жатады. Дегенмен де, мемлекет пен қоғамдық ұйым- 
дардың жоспарлаған мақсаттары әрқашан үндесе бермейді.

Мемлекеттік тіл саясаты неғұрлым кең әлеуметтік және социо- 
лингвистикалық категорияларды (мысалы, ұлттық саясатты, тіл 
саясатын) қамтиды және әлеуметтік реттеудің басқа түрлерімен де 
айналысады. Ұлттық саясат көп ұлтты қоғамдардағы этносаралық 
қатынастарды реттеуден тұрады. Әртүрлі халықтардың құқықта-
ры қалай түсіндірілетініне сәйкес, ұлттық саясат әділетті (яғни, 
БҰҰ Жарғысында бекітілген халықтардың тең құқықтық қағи-
датына негізделген) немесе дискриминациялы (яғни, белгілі бір 
ұлттың құқығына нұсқан келетін) болады. Дискриминация (лат. 
diskriminatio - айырмашылық) – азаматтардың бір тобының нәсілі-
не немесе ұлтына, жынысына, дініне, саяси сенімдеріне және т.б. 
байланысты құқықтарын шектеу немесе айыру. 

Ұлттық мәселелерді шешуде бір-бірінен ерекшеленетін екі 
бағыт анықталады: унитаризм және сегрегация. Унитарлық (лат. 
unitas - бірлік) – біртұтас, бірлескен, тұтас) саясаттануда уни-
тарлы мемлекет федерациядан әкімшілік-аумақтық бірліктердің 
(облыстық, аудандық және т.б.) орталықтандырылған әкімшілі-
гінің болуымен айырмаланады және бұл құрамда тәуелсіз феде-
ралды мемлекеттік құрылымдар (штаттар, жерлер) болмайды. 
Унитаризм ұлттық айырмашылықтарды ескермейді және ұлттық 
мәселелерді шешуде жалпы өзара ассимиляцияны: мәдени, пси-
хологиялық, күнделікті тұрмыстық, мемлекеттік-ұйымдасты-
рушылық, тілдік және басқа да кез-келген айырмашылықтарды 
жою ретінде қарастырады. Екінші жағынан, унитарлы мемлекет 
(яғни, федерация емес) қоғамның этномәдени және тілдік әртүр-
лілігін сақтауға бағытталған ұлттық саясат та жүргізеді (унитар-
лы мемлекеттегі мұндай плюрализмнің мысалына Финляндияны                                                 
атауға болады). Әдетте, унитарлы мемлекетте бір ғана конститу-
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ция, бір азаматтық, бір орталықтанған жоғарғы билік жүйесі бо-
лады. Унитарлық мемлекеттің аумағы саяси тәуелсіздікке ие бола 
алмайтын әкімшілік-аумақтық бірліктерге бөлінеді. Жергілікті 
өзін-өзі басқару белгілі бір дәрежеде орталық мемлекеттік ор-
гандарға және орталық әкімшілікке бағынады. Осылайша, унита-
ризм бүкіл мемлекеттік аппаратты орталықтандыруды, әкімшілік-                  
аумақтық бірліктерде құрылған муниципалды органдарға тікелей 
немесе жанама бақылауды қажет етеді.   Аталған себептерге бай-
ланысты, орталық әкімшіліктің жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарына бақылау дәрежесі мен формасындағы айырмашылықтар 
унитарлы мемлекеттерді орталықтандырылған (Франция, Түркия, 
Жапония) және орталықтандырылмаған (Ұлыбритания, Жаңа              
Зеландия) деп бөледі. 

Біртұтас ұлттық саясат жағдайында «барлық халықтар-
дың теңдігі мен бауырластығы» деп жарияланса да, шағын ха-
лықтар  «саяси сенімсіздер» статусымен  дискриминацияға ұшы-
рады (КСРО-да, сталиндік геноцид және Кеңес-Герман соғысы 
жылдары 61 этнос пен этникалық топтар күшпен қоныс аудару 
үрдісіне ұшырап, депортациялау орын алды). 1926 жылғы халық 
санағы бойынша КСРО халқы 194 ұлт және ұлыстардан тұрды,                            
1979 жылғы санақ бойынша  бар болғаны 101 ұлт өкілдері болды. 
Сонымен бірге, өз ұлтының тілін ана тілі деп атаған иермендердің 
үлесі азайды. Осылайша, КСРО-да ұлттық саясаттың мақсаты 
жеке халықтардың мәдениетін дамыту емес, жаңа идеологияны 
тарату, оны насихаттау, орыс тілінің қолданыс қызметін кеңейту 
көзделді. Бұл, ең алдымен, барлық халықтардың жазбаша тілін 
кирилл әліпбиіне аударуда көрініс тапты, себебі екі әліпбилік 
жүйені қатар қолданылу орыс тілін үйренуге кедергі келтірді.                                                                                                                                        
1940 жылы КСРО құрамына кірген барлық халықтар кирилл 
әліпбиін қолданды. Унификациялау іс жүзінде жергілікті ұлт-
тық тілдердің фонемалық жүйесін ескерместен жүзеге асырыл-
ды, орыс графикасының құрамы жаңа әліпбиге енгізілді, орыс 
тілінің емле ережелері жетекші болды. Біріктірудің нәтижесінде 
30-шы жылдардың соңында  он бестен астам халық өзінің ұлттық 
жазуын жоғалтты, олардың ішінде ірі этностар да болды (твер-
лік карелдер - 107 мың адам еді). Унитаризациялаудың тағы бір 
шешуші факторы орыс тілінің мектепте оқуға міндетті түрде та-
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ралуы болды. 1934 жылы кет және ительмендер үшін мектептер-
де оқу процесін толығымен орыс тіліне бастауға, басқа солтүстік 
халықтардың мектептерінде екінші сыныптан бастап, ал үшінші 
сыныптан бастап толығымен орыс тіліне көшіру туралы шешім 
қабылданды. Оқытылатын ұлт тілдердің саны үнемі кеміп отыр-
ды (1960 жылдардың басында 47 тіл, он жылдан кейін тек 30 тіл,                                                                                                                                             
1982 жылы олардың саны 17-ге дейін төмендеді). Соңында бұл 
үдеріс титулдық емес халықтарға арналған ұлттық мектептердің 
толық жабылуымен аяқталды. Титулдық халықтар – белгілі 
бір аумақта тұратын басым ұлт өкілдері, осы этнос негізінде 
әкімшілік-аумақтық құрылымның атауы негізделеді.

Этникалық дискриминацияның екінші көрінісі – сегрегация. 
Сегрегация (лат. segregatio - бөлу, оқшаулау, алып тастау, бөлек-
теу) – адамдардың күнделікті өмірдегі жүйелі түрде нәсілдік, 
этникалық немесе басқа топтарға бөлінуі. Сегрегацияның екі 
формасы бар: институционалды және аумақтық. Институционал-
ды сегрегация бойынша әр түрлі нәсіл өкілдері тек өздері ғана 
параллельді мекемелерді, мысалы,  мектептер, ауруханалар, та-
мақтану орындарын міндетті түрде бөлектеніп жеке қолданады. 
Аумақтық сегрегация жағдайында белгілі бір топтар өздері үшін 
арнайы бөлінген аумақтарда (резервацияларда) тұруға мәжбүр. 
Алайда сегрегация көбінесе иерархиялық жағдайлармен тығыз 
байланысты орын алуы да мүмкін, мысалы, бір нәсілдің адамы-
на басқа нәсілдің өкілі қызметші, күтуші ретінде қызмет етуі 
мүмкін. Сегрегацияның оңтүстік африкалық нұсқасын – апарте-
идты (африкалық тілде  apartheid  - бөлек тұру) БҰҰ адамзатқа 
қарсы қылмыс ретінде таныды. 80-ге жуық мемлекет «Апартеид 
қылмысын болдырмау және жазалау туралы конвенцияға» мүше 
ретінде қатысады (1973). Сегрегацияның жекелеген элементтері 
КСРО-да жер аудару, жекелеген халықтарды өздерінің туған жер-
лерінен еріксіз қоныстандыру түрінде жүзеге асты. Қазақтың ал-
дыңғы қатарлы зиялы қауым өкілдері саяси қуғын-сүргінге ұшы-
рады, оларға «буржуазияшыл-ұлтшыл» деген айып тағылды. Олар 
әртүрлі мерзімге түрмеге қамалды, ату жазасына кесілді, еріксіз 
жер аударылды. Соғыс басталуымен барлық этникалық немістер 
шығысқа қоныстануға мәжбүр болды. Соғыстың соңында Түр-
кияның бейтарап  саясатына қарамастан, Грузиямен шекаралас 
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аймақтардан түріктер мен күрдтер шығарылды. 1943–1944 жыл-
дары қалмақтарды, қарачайларды, балкарларды, ингуштарды, қы-
рым татарларын жаппай жер аудару жұмыстары жүргізілді. Қоныс 
аудару кезінде, әрине, ұлттық тәрбие және білім беру жүйесі бұ-
зылды. 1957 жылдан бастап қана жағдай жақсара бастады. Қырым 
татарлары мен немістерге ұлттық автономия құруға рұқсат етіл-
ді, олардың құқықтары қалпына келтірілді, мерзімді басылымдар 
шығарылды, содан кейін олардың жаңа қоныстарында мектептер 
пайда бола бастады. Осылайша, КСРО-дағы ұлттық тіл саясаты 
бойынша конституцияда бекітілген халықтардың тең құқықтары 
қағидатына қарамастан, КСРО-да тұратын аз ұлт өкілдерінің өз 
тілдерін пайдалану және ана тілдерінде білім алуы үшін этника-
лық құқықтарына нұқсан келтірілді. Мұның бәрі қазіргі уақытта 
көптеген халықтардың өздерінің ұлттық тілдерін, жеке жазуларын 
жоғалтуына әкеліп соқты.

Бұрынғы КСРО-дағы, Оңтүстік Африкадағы және бүкіл әлем-
дегі өзгерістерге сәйкес, адамзат ұлттық мәселелердің тиімді жол-
дарын – бір ғана шешімін емес, азшылықтардың мәдени автоно-
миясы мен интеграцияға бағытталған саяси және экономикалық 
тенденцияларға негізделген әртүрлі тәсілдерін  іздестіріп табуда. 
Этномәдени демократиясыз және этнолингвистикалық плюра-
лизмсіз саяси демократия толық орныға алмайды. Тіл саясатын-
да ұлттық тілдік компонент ең айқын көрініс табуы керек. Егер 
бұл компонент «алынып тасталса», онда тіл тағдырын белгілей-
тін мемлекеттік шаралар жүйесінде, қазіргі әлемдегі қоғамдық                 
процестердің ұтымды жүруінің негізгі өлшемі – елдің тұрақты 
дамуын  тежейтін жағдайлар орын алуы мүмкін.

Тіл саясатының кейбір маңызды мәселелері білім беру сая-
сатымен байланысты, мысалы, орта мектепті бітірушіге міндетті 
ана тілі туралы минималды білімді қалай анықтауға болады және, 
жоғары білім сатысында ана тілі мен шет тілі деңгейі қандай дәре-
жеде болу керек, ана тілімен қатар шет тілін балабақшада міндетті 
түрде меңгеру керек пе, және т.б. Шын мәнісінде, бұл әр адамның 
тағдырына қатысы бар ойландыратын маңызды сұрақтар. Мемле-
кеттік тіл саясатының негізгі  компоненттерінің қатарына мына-
ларды атауға болады: 1) теориялық бағдарлама және оны наси-
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хаттау; 2) тілдердің өзара қарым-қатынастарын құқықтық реттеу; 
3) әкімшілік реттеу; 4) экономикалық іс-шаралар. Осы аталған 
іс-шаралар дер кезінде, институционалды қолдау тауып, сапалы 
жүргізілсе тілдердің этнолингвистикалық өміршеңдігі сақталады.

5.2. ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ӨМІРШЕҢДІК

Көптілді ұлттар мен қауымдастықтардың күнделікті қолда-
нысындағы тілдердің ресми мәртебесін әлеуметтік, саяси және 
осы тілдерге деген көзқарасты құрайтын мінез-құлық фактор-
лары анықтайды. Бұл факторлардың барлығы әртүрлі тілдердің 
«этнолингвистикалық өміршеңдігін» сипаттайды. Әлеуметтік 
психология пәнінің тілдік зерттеулерінен этнолингвистикалық 
өміршеңдік ұғымы туындады. Әдетте зерттеушілер сөйлеу- 
шілер тобы мен қоғамдағы қоданыстағы тілдердің өзара қа-
рым-қатынасына қызығушылық танытады. Олар «неге кейбір 
тілдер қоғамда орын алып жатқан әлеуметтік өзгерістерге қа-
тысты беріктік танытады, ал кейбіреулері бірнеше ұрпақтардан 
кейін ұмытылып қалады?», «тіл топтың немесе этностың біре-
гейлігін анықтауда қандай рөл атқарады?» деген сұрақтарды 
қою арқылы тілдің қоғамдағы жай-күйін сараптайды. «Этно-
лингвистикалық өміршеңдік» термині өзінің атауын ертеректе-
гі зерттеулер үшін фундаменталды негіз болған екі мәселеден 
алады. Тілдің кез келген түрі, егер ол кеңінен қолданыста бол-
са, салыстырмалы түрде бұл тіл жоғары «өміршеңдікке» ие деп 
қарастырылады. Мұндай өміршеңдік белгілі бір тілдің кейінгі 
ұрпақтары осы тілде сөйлеуін жалғастыра ма, жоқ па, немесе 
олардың басқа бөтен тілге ауысуы мүмкін екендігінің дәлел-
ді көрсеткіші болып табылады. «Этнолингвистикалық» деген 
анықтауыш сөзі зерттеушілердің нақты бір тілді пайдалануда 
мәдени немесе этникалық бірегейлікті анықтауда өте маңызды 
фактор болып табылады деген пікірін білдіреді. Кез келген тіл-
де сөйлейтін (этникалық) топтың демографиясы, тілге берілген 
мәртебе және тілді институционалды қолдау – бұл тілдердің са-
лыстырмалы қуаттылығы мен өміршеңдігін бағалаудың маңыз- 
ды факторлары.

Төменде этнолингвистикалық өміршеңдік моделі берілді, 
бұл модель тілдердің салыстырмалы өміршеңдігін немесе қу-
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аттылығын сипаттау мен салыстырудың сенімді құралы ғана 
емес, сонымен бірге әлеуметтік маңызы жойылып бара жатқан 
кей тілдердің ұзақ мерзімді қызмет етуіне ықпал етуге болатын 
әрекеттер немесе қызмет түрлерін тауып ұсыну үшін де пай-
даланылады. Бұл 3-кестеде өміршеңдік үш кластерден тұрады: 
тіл мәртебесі, тілі арқылы анықталатын топтың демографиясы 
және тілге бейімделген, оны қолдайтын институционалды ша-
ралар. 

3-кесте. Этнолингвистикалық өміршеңдікке ықпал ететін 
факторлар.

Өміршеңдік

Тілдің мәртебесі Демография Институционалды 
қолдау

Экономикалық мәр-
тебе

Әлеуметтік мәртебе

Әлеуметтік-тарихи 
мәртебе

Лингвистикалық мәр-
тебе: ішкі, сыртқы

Таралуы: 

ұлттық территория, 
шоғырлану, 

бөлісу

Ресми: 

БАҚ, 

білім беру, 

үкімет, қызметтер

Сандық:

туу коэффициенті

аралас неке

иммиграция

эмиграция

Бейресми:

Өнеркәсіп,

дін,

мәдениет

Тіл өміршеңдігіне әсер ететін мәртебе факторлары. Бір 
тілдің иермендері өздері өмір сүретін қоғамдық ортада жоға-
ры әлеуметтік мәртебеге ие болса, онда олар сөйлейтін тіл де 
сол қоғамда жоғары әлеуметтік немесе экономикалық мәртебе-
ге ие болуы мүмкін. Осыған орай, олардың қолданатын тілінің 
этнолингвистикалық өміршеңдігі де жоғары болады. Тілдің 
қоғамдағы және одан тыс қолданыстағы мәртебесі де маңыз-
ды. Яғни, тілдің қоғамда қалыптасқан тарихи мәртебесі де 
ықпалды бола алады. Мысалы, латын тілі Еуропада күнделікті 
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қарым- қатынас тілі ретінде қолданыстан шыққанмен де, бірне-
ше ғасырдан кейін де өміршеңдігін сақтады. Латын тілін жетік 
меңгерген адамдар үлкен экономикалық және әлеуметтік мәр-
тебеге ие болды, тіпті тілді білмейтін адамдар осы тілді мең-
гергендерге құрметпен қарады (яғни, ол латын тілді қауымдас- 
тықтан да тыс басқа орталарда жоғары құрметке ие болды). 

Тілдің өміршеңдігіне әсер ететін институционалды фак-
торлар. Тілдің өміршеңдігінің тұрақтылығы мен дамуына ин-
ституционалды қолдау шаралары тікелей ықпал етеді, тілдің 
сақталуы мен әлеуметтік қолданыстағы беделі осы әрекеттердің 
арқасында жанданып, тереңдей түседі. Тілді танымал бұқаралық 
ақпарат құралдарында, білім беру саласында және ресми мемле-
кеттік іс-шараларда, бизнесте кеңінен қолдану оның салыстыр-
малы түрде өміршеңдігін арттырады. Мысалы, Оңтүстік Африка 
және Вануату өз Конституцияларында ресми және ұлттық тілдер-
ге арнайы атап дәреже беру арқылы олардың мәртебелерін жетіл-
діруге, жергілікті тілдердің тыныс-тіршілігін арттыруға тырысуда. 

Кей елдің жағдаятында, тіл күнделікті қарым-қатынас үшін 
кең қолданыста болмаса да көптеген жергілікті және үй тұрмы-
сындағы іс-шараларда, мысалы, діни мақсаттарда және ұлттық 
мәдени шаралар үшін тілді қолдау – оның тіршілік ету дәрежесін 
сақтайды, сонымен қатар оның ұзақ мерзімді қолданыста болуына 
септігін тигізеді. Бұған Маврикийдегі күрделі әлеуметтік-лингви-
стикалық жағдай дәлел бола алады. Маврикий – Үнді мұхитын-
дағы этникалық және тілдік жағынан құрамы әр түрлі ұлт болып 
табылады. Бұнда халық көбінесе үйде және ауызекі тілде, күн-
делікті қарапайым іскерлік қарым-қатынаста мавритандық креол 
тілінде сөйлеседі, сонымен бірге ағылшын және француз тілдері 
де ресми әлеуметтік қолданыста қатар өмір сүруде. Оның үстіне, 
үнді-мавритандықтардың көпшілігі өздерінің «мұра» тілдері – 
үнді тілдерін де қолданады (мысалы, гужарати, панджаби, хинди 
және урду). Бұл тілдерді Үндістан мен Пәкістаннан Маврикийге 
келген еңбек мигранттарының ұрпақтары қазіргі уақытта негізі-
нен үйлерінде ғана қолданады. Сөйтіп, француз және ағылшын 
тілдері ресми институционалды шараларда жоғары өміршеңдік-
ке ие, ал мавритандық креол да басқа (негізінен демографиялық) 
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шараларда жоғары өміршеңдік танытады. Сонымен қатар, ресми 
емес институционалдық қолдау да тілдің өміршеңдігін анықтауда 
маңызды рөл атқара алады. Маврикийде өткен соңғы екі халық 
санағында бірнеше адам «араб» тілін өздерінің «мұра» тілі ретін-
де көрсеткен. Соңғы жүргізілген бірнеше халық санағы бойынша 
орын алған үрдістерді мұқият талдауда кейбір мұсылман респон-
денттердің араб тілін өздерінің «мұра» тілдері ретінде есептей-
тіндігі анықталды. Маврикийдегі барлық мұсылмандар өздерінің 
шығу тегі бойынша Таяу Шығыстан келгендер емес, үнді-маври-
тандықтар, сондықтан олар урду немесе гуджарати тәрізді бір тіл-
ді өздерінің мұралық тілі ретінде көрсетулері керек еді. Алайда, 
араб тілін қолданатындардың саны көбейіп келе жатқандығының 
бір түсіндірмесі – араб тілі Құран мен хадистің тілі болғандықтан, 
бұл қолданыс араб тіліне мұсылман қоғамдастығында айтар-
лықтай ресми емес түрде институционалды өміршеңдік береді. 
Сондықтан, Құран мен хадис тілі мұсылман қауымдастығында 
жоғары әлеуметтік-тарихи мәртебеге ие, бұл кітаптар қоғам үшін 
мәдени сабақтастық сезімін қамтамасыз етудің маңызды факторы 
болып табылады. Осы орын алып отырған шаралардың әсерінен 
кейбір үнді-мавритандықтар қазір араб тілін өздерінің «мұра» тілі 
ретінде анықтауы мүмкін, бірақ араб тілі қолданыста өте сирек 
кездеседі.

Тіл өміршеңдігі моделін қазақстандық ғалымдар әрі қарай 
маңызды факторлармен тереңдете түскен [78]:

1) әлеуметтік-саяси факторлар: тілдің статустық және кор-
пустық жоспарлануы бойынша жүргізілетін мақсатты тіл                     
саясаты тілді қолдап, дамытуға бағытталған нақты Мемле-
кеттік бағдарламалар, тілдің толыққанды қызметін қамтама-
сыз ететін әлеуметтік инфрақұрылым (білім беру мекемелері, 
баспа органдары, теле-радиокомпания, бағдарламалар, кітап 
баспасы, т.б.);

2) әлеуметтік-демографиялық факторлар: мемлекет аясын-
дағы басқа тілдік ұжымдағылармен салыстырғанда осы тіл-
де сөйлейтіндер саны, осы этникалық топ ішінде осы тілде 
ана тілі ретінде сөйлейтіндердің жалпы саны, осы тілде ана 
тілі ретінде сөйлейтін жастардың саны, біртілді және қостілді 
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тұлғалар санының арақатынасы, қостілділік сипаты мен дең-
гейі, т.б.;

3) лингвистикалық факторлар: әдеби тілдің болуы, тілдік нор-
маның тұрақтылық деңгейі, тілдік инновациялардың таралу 
жылдамдығы, өзге тілдің әсеріне қарсы тұру иммунитеті,               
салалық терминология, жалпы лексикалық қордың даму 
қарқыны, динамикасы, диалектілердің болуы және олардың 
әдеби тілге қатынасы, т.б.;

4) әлеуметтік-функционалдық факторлар: тілдің әлеуметтік 
функциялар санымен және оның қоғам өмірінің маңызды 
салаларындағы, соның ішінде тілдік құзіреттілікті қалыптас- 
тыратын маңызды сала – білім беруде, ғылымда (жаратылыс- 
тану-техникалық және қоғамдық-гуманитарлық), бұқаралық 
ақпарат құралдары, әкімшілік басқару, ісқағаздарында, сот 
ісінде, өнеркәсіп-өндірістерде қолданыс қарқынымен өлше-
неді;

5) ұлттық-мәдени факторлар: тілдің ұлттық өнердегі, театр, 
кино, діндегі, әдебиеттің көркем, лексикографиялық, діни, 
іскери,оқу, терминологиялық, басқа түрлеріндегі, атакәсіптегі 
және т.б. қолданысы.

Бұл аталғандар лингвистикалық қауымдастықтың тіршілігін 
жанды және өміршеңдігінің қалыпты жағдайда болуын қамтама-
сыз ететін маңызды параметрлері болып табылады. Жоғарыдағы 
аталған әрбір фактор дискретті және басқа факторларға тәуелді 
емес десек, бұл шындыққа жанаспаған болар еді. Атап айтқанда, 
институционалды әлеуметтік-саяси қолдау шаралары әлеумет-
тік-демографиялық факторлардан туындайтын мәртебе өлшем-
дерімен қалай ықпалдасып, бір-бірімен астарласып жататындығын 
көруге болады. Осылайша, институционалдық қолдаудың кейбір 
шаралары демографиялық фактілерге байланысты, мысалы, бір 
ауданда тұратын сөйлеушілердің жоғары шоғырлануы көшіп келу 
деңгейінің жоғарылығына байланысты болуы мүмкін. Иммигра-
цияның да рөлі маңызды, өйткені ол тілдік әралуандықты және 
онымен байланысты әлеуметтік және мәдени дәстүрлерді білетін 
пайдаланушылардың санын көбейтіп отырады. АҚШ-тағы Орта-
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лық Америкалық испан тілінің кейбір диалектілері бірнеше ұр-
пақ бойына тұрақты көшіп келудің нәтижесінде толығып келеді. 
Бүгінде барлық қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы 
ретінде мемлекеттік тілді жан-жақты дамытуға басты назар ауда-
рылып отыр. Қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығай-
ту және оның әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерін кеңейту ел 
ұстанып отырған саясаттың басты стратегиялық басымдығы бо-
лып отыр, әсіресе, мемлекеттік қолдау мүмкіндігі жоғары салалар-
да қазақ тілінің қолданыс аясы едәуір кеңейіп келе жатыр.  3-ке-
стеде көрсетілген әртүрлі факторларды болжап, барлау арқылы 
кейбір көкейтесті мәселелерді анықтап, реттеуге болады. Са-
лыстырмалы түрде, басқаларға қарағанда қандай факторларға 
көңіл бөлу керектігі белгілі бір қауымдастықтың тілдік жағ-                                                                                                                                  
даятын терең қарастырған зерттеулер нәтижесіне негізделуі ке-
рек. Мысалы, мемлекеттік мәртебесі бар қазақ тілі қазір ғылым 
мен білімнің, ақпараттың, мемлекеттік іс-қағаздарының, әлеу-
меттік-мәдени қарым-қатынастың тіліне айналған деңгейін ел-
дегі тіл жағдаяты мен қазақ тілінің қолданыс мәселелерін зерт-
теп барып, осы тілдің өміршеңдік моделіне сәйкес нені және 
қалай дамыту керек тұстарын анықтауға болады. «Тілді тіл 
ғылымы мен әдебиеттің нысаны етумен ғана шектелмей, бүкіл 
Қазақ елінің ұлттық сұранысы мен мемлекеттік мәртебесіне 
айналдыру – қашанда өзекті мәселе. Мемлекеттік тілге деген 
құрмет пен ықылас ұлттық сананың биігіне көтеріліп, жалпы-
халықтық мүдде кеңістігіне шығуы ләзім»[79].  

5.3. ТІЛДІК ЖАҒДАЙ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА-
СЫНДАҒЫ ТІЛДІК ЖАҒДАЙҒА СИПАТТАМА

Жаһанданған әлемде тілдердің өзара әрекеттесуі бұрынғы-
дан да жиі және әр алуан сипатта дамуда. Бұл үрдіс әлемдегі ел-
дердің тілдік жағдаятына әсері болып, кез келген мемлекеттің 
тіл саясатын дамытуда шешуші болып табылады. В. А. Аврорин 
тілдік жағдаятқа (ТЖ) «тарихи дамудың нақты бір кезеңінде әр 
ұлттың қоғамдық өмірінде тілдердің өзара әрекеттесуінің өзін-
дік түрі және олардың әртүрлі формалары»,-деп анықтама бе-
реді [80, с. 2]. ТЖ — бір тілдің немесе осы/басқа да тілдердің, 
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оның  формаларының (жергілікті, әлеуметтік диалектілер, кой-
не, жаргон, тілдің функционалды стильдік түрлері) белгілі гео- 
графиялық аймақта, немесе әкімшілік-саяси құрылымдардың 
шекараларында өзара әрекеттесіп өмір сүруі, не тілдердің өзара 
аумақтық-әлеуметтік қатынастарда және функционалды өзара 
әрекеттесуде айқындалатын басым лингвистикалық ахуалы.

Әлемдегі елдердің ТЖ-сы төмендегі берілген төрт бел-
гілері арқылы анықталады:

- тарихи шарттылық (табиғи даму жағдайында тілдің қа-
лыптасуы, оның ұлттық және этникалық дәстүрлермен бай-
ланысы);

- стандарттау (тілде кодталған грамматикалық және лекси-
калық нормалардың болуы);

- өміршеңдік (бұл тіл ана тілі болып табылатын тиісті этни-
калық топтың болуымен анықталады);

- біртектілік (берілген тілдің негізгі лексикасы және оның 
грамматикалық құрылымы оның дамуының ерте кезеңінде 
қалыптасады). Осы атрибуттарды қарастыру негізінде тіл-
дердің келесі түрлері анықталады: стандартты, классика-
лық, жергілікті, креол және пиджин.

ТЖ-ны сипаттайтын  типологиялық белгісі болып тілдің қа-
рым-қатынас құралы ретінде атқаратын қызметі қарастырыла-
ды. Осыған байланысты тілдің мынадай қызметтері анықтала-
ды: ресми қызметі – саясат пен мемлекеттік басқару саласында 
тілді қолдану; топтық – белгілі бір этникалық немесе әлеумет-
тік-мәдени топ ішінде тілді қолдану; кең қарым-қатынас құра-
лы қызметі – мемлекет ішіндегі этносаралық қарым-қатынас 
lingua franca ретінде пайдалану;  білім беру саласындағы қыз-
мет – тілді халыққа білім беру жүйесінде қарым-қатынас құра-
лы ретінде пайдалану; әдебиет  саласындағы қызмет – тілдің 
көркем әдебиетте қолданылуы; дін саласындағы қызмет – діни 
рәсімдерді орындау кезінде тілді қолдану; техникалық қызметі  
– халықаралық ғылыми және техникалық әдебиеттерге қол 
жетімділікті қамтамасыз ету үшін тілді пайдалану.
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Әр түрлі елдердің ТЖ-сын зерттеуде белгілі бір объективті 
және субъективті факторлардың оның сипатына әсер ететінді-
гін көрсетеді. Объективті факторларға мыналар жатады:

• лингвистикалық факторлар: а) белгілі бір аймақта немесе 
мемлекетте тұратын халықтың тілдік құрамы; ә) диалек-
тілер мен говорлардың арасындағы материалдық және ти-
пологиялық айырмашылықтар;

• мәдени және тарихи факторлар: а) халықтың материалдық 
және рухани мәдениетінің бірлігі мен айырмашылығы, ә) аймақ 
пен мемлекеттің тілдерінде әдеби дәстүрдің болуы немесе бол-
мауы, сондай-ақ оның даму қарқыны;

• демографиялық факторлар: а) тілдердің сөйлеушілерінің саны; 
ә) ұлттар мен халықтар өкілдерінің жинақы аумақта тұруы, б) 
туу және өлім деңгейі;

• географиялық факторлар: а) физикалық-географиялық ланд-
шафт; ә) адамдардың қарым-қатынасына кедергі келтіретін 
жағдайлар; б) байланыстың табиғи жолдарының болуы;

• экономикалық факторлар: а) тауар-ақша қатынастарының пай-
да болуы; ә) жергілікті нарықтардың дамуы және олардың ұлт-
тық және әлемдік нарықтармен байланысы;

• әлеуметтік-тарихи факторлар: а) қоғамның таптық бөлінісі,              
ә) әлеуметтік-экономикалық формация сипаты, б) халықтың 
жаппай көші-қоны, в) аймақтар мен мемлекеттердегі тарихи өз-
герістер.

Барлық осы факторлар өзара байланысты және шарттас. Мыса-
лы, географиялық факторлар негізінен лингвистикалық, демография- 
лық және экономикалық факторларды анықтайды; экономикалық 
фактор демографиялық фактормен өзара байланысты және олардың 
екеуі де тілдік факторға әсер етеді, бұл өз кезегінде экономикалық 
фактордың дамуына ықпал етеді. Сонымен қатар, әлеуметтік-тари-
хи әсерлер экономикалық, демографиялық және лингвистикалық 
факторларға ықпалды. ТЖ-ны тұрақтандыру үшін субъективті фак-
торлардың әсерін анықтау мақсатында ұлт өкілдерінің және басқа 
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да этникалық топтардың өздерінің тілдерін білуі туралы әлеуметтік 
зерттеу жүргізіледі және солардың негізінде тіл саясаты жасалады.     

ТЖ, әдетте ірі тілдік қауымдастықтарға – елдерге, аймақтар-             
ға, мемлекеттерге қатысты қолданылады және ТЖ үшін уақыт фак-
торы да маңызды, өйткені ТЖ белгілі бір кезеңдегі нақты бір тілдік 
қауымдастықтың әлеуметтік-коммуникативтік жүйесінің ахуалы бо-
лып табылады. 

Қазақстан Республикасындағы ТЖ әлеуметтік тіл білімінде 
жіктелген классификация [81] бойынша экзоглоссивті, теңестіріл-
меген, диглоссикалық және демографиялық тұрғыдан тұрақсыз 
деп сипатталады. 

Экзоглосты «экзоглоссия» (грекше: exo = сыртқы, glässa = тіл, 
сөйлесім) ұғымы негізгі тілдік жағдайдағы өзгерістердің барлық 
көрінісін жинақтайды. Бұл ұғым екі жақты мәнге ие: біріншіден, 
бұл әдеби тілдің тарихи даму кезеңін білдіреді, тіл донор тілден 
қабылдаған кірме бірліктер арқылы дамиды; екіншіден, экзоглос-
сия дегеніміз, донор тілден алынған бірліктердің саны рецепиент 
тілдің өз мүмкіндігінен жасалған жаңа жасалымдардың мөлшері-
нен асып кететін тілдік дамудың сипаты; үшіншіден, экзоглос-
сия деп сөйлеудегі донорлық тілдің құралдарын қолдану немесе 
бұл тілге сілтеме жасап, дәйектеу деңгейі өте жоғары болатын 
тіл қызметі түсініледі. Теориялық материалдарды шолуға сәйкес 
тілдік жағдаяттардың 2 тобы ерекшеленеді: экзоглосты – әртүрлі 
тілдердің жиынтығы, эндоглосты – бір тілдің ішкі жүйелерінің 
жиынтығы. Экзоглосты және эндоглосты жағдайлар, іштей егер 
олардың компоненттері функционалды түрде эквивалентті бол-
са теңдестірілген болып, ал  егер олардың құрамдас бөліктері 
әр түрлі қатынаста болса теңестірілмеген болып бөлінеді. Экзо- 
глосты ТЖ-ның ішіндегі ең көп тарағаны – теңестірілмеген тіл-
дік жағдайлар. ТЖ-ге  қатысатын тілдердің әлеуметтік қолданысы 
функционалды түрде тең емес және қарым-қатынастың әр түрлі 
салаларына қатысы бойынша бір тіл көп мөлшерде, ал екіншісі 
(басқалары) аз функционалды жүктемемен қатынас құралы бо-
лады.  Кең мағынада, экзоглоссия ТЖ-дағы беделді тіл жергілік-
ті титулдық тіл емес, «сырттан енген» шет тіліне артықшылық 
берілетін ахуалды білдіреді. 
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Тілдік әртүрлілік дәрежесінің белгісі бойынша ТЖ бір ком-
понентті және көп компонентті болады. Бір компонентті ТЖ 
Исландияға тән. 13 ғасырдың басында жазба тілі пайда болған 
исланд тілі диалектілерге бөлінбейді. Бір қызықты факт, бұл 
тіл іштей тілдің басқа өмір сүру формаларына бөлінбейді, оның 
жазбаша және ауызша қолдану нормаларының арасындағы    
айырмашылықтар басқа ұлттық тілдердегідей көп емес. Осы-
дан келіп,  Исландиядағы ТЖ бір компонентті деп анықтала-
ды. Көп компонентті ТЖ-ның мысалына Венгрияның жағдайы 
ұсынылады. Венгрияның ресми тілі (шамамен 10 миллион 
адам) – бұл мажар тілі, бұл халықтың шамамен 98%-ына ана 
тілі болып табылады. Мажар тілі диалектілерінің арасындағы 
диалектикалық айырмашылықтар онша ерекшеленбейді, және 
бұл тілде сөйлейтіндер бір-бірін ешқандай қиындықсыз түсі-
неді. Тіл иермендері сегіз топқа бөлінеді, олардың ішінде Тран-
сильвания және жартылай Молдовада тұратын секлер диалек-
тісі тобы біршама бөлек ұстанымға ие. Екі компонентті және 
көпкомпонентті ТЖ-ның басым көпшілігі теңестірілмеген, 
мысалы, Ресей Федерациясының Қалмақия Республикасында 
– орыс, қалмақ, Испанияда – испан, каталан, галисий, баск тіл-
дері жағдайын атауға болады. 

Тілдердің салыстырмалы демографиялық күшіне байла-
нысты ТЖ демографиялық тепе-теңдік және тепе-тең емес 
болып бөлінеді. Демографиялық теңдестірілген тілдік жағдай-
дың ең жарқын мысалы Швейцариядағы ТЖ болып табылады, 
мұнда неміс, француз және итальян тілдерінің қатысымдық 
қолданыстағы функциялары тепе-тең көлемде, ал осы елдегі 
ретроман тілінің заңды түрде басқа тілдермен тең жағдайына 
қарамастан, аталған үш тілмен қатар түсе алмайды. Бұл тіл тек 
бірнеше ондаған мың адамға қызмет етеді, ол кең таралмаған 
және беделді емес.

Жоғарыда берілген анықтамаларға сүйене отырып,                           
Қазақстанның тілдік жағдаятына тоқталсақ. 1995 жылдың                    
30 тамызындағы республикалық референдумда қабылданған 
Қазақстан Республикасы Конституциясының 7-бабында: «Қа-
зақстан Республикасында мемлекеттік тілі – қазақ тілі» деп 
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аталды, Конституция негізінде «Қазақстан Республикасының 
Тіл туралы» Заңы қабылданды. «Тіл туралы» Заңның 4 бабын-
да: «Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі – қазақ тілі» 
деп айтылған. Мемлекеттік тіл – мемлекеттік басқару, заңнама, 
сот ісін жүргізу және іс қағаздарын жүргізу тілі, мемлекет ішін-
де қоғамдық қатынастардың барлық саласында қолданылатын 
тіл. Мемлекеттік ұйымдарда және жергілікті басқару органда-
рында қазақ тілімен қатар орыс тілі ресми түрде қолданылады 
[82]. Құжатқа сәйкес орыс тілінің мәртебесі оның Қазақстан-
дағы өзектілігін көрсетеді, өйткені ғылыми және мәдени ақпа-
раттардың үлкен көлемі осы тілде ұсынылған. «Орыс тілі 
еліміздің тұрмысының төрінен орын алған, сондықтан да орыс 
тілді орта нық орныққан. Бұған себеп болған – елімізде орыс 
тілі қолданылуының заң жүзінде мемлекеттік тілмен құқықтық 
тұрғыдан теңгерілгені» [83]. Соның нәтижесінде орыс тілі Қа-
зақстандағы өзге ұлт тілдеріне ерекше игі әсер етті, әсер етіп 
те отыр. Сонымен қатар, тәуелсіздік жылдары Қазақстандағы 
демографиялық ахуалда бірқатар өзгерістер болды: ҚР Статис- 
тика агенттiгiнiң мәліметіне қарағанда, 2019 жылғы мәлімет 
бойынша, қазақ ұлты республика тұрғындарының (67,98%)-ын 
құрайды. Келесі, орыстар (19,32%), өзбектер (3,21%), украин-
дар (1.47%), ұйғырлар (1.47%), татарлар (1.10%) және басқа-
лар [67]. Бүгінде Қазақстан 130-дан астам этнос өкілінен тұра-
тын 18 миллионнан аса халқы бар мемлекетке айналды. Көп 
ұлтты мемлекетте этностардың қатар өмір сүруіне, ұлтаралық 
түсінушілік пен келісімнің сақталуына тіл саясаты маңызды 
роль атқарады. Қазақстан ұстанып отырған тіл саясаты қа-
тар өмір сүріп жатқан барлық этникалық топтардың тілдеріне 
ешқандай шеттету танытпай, ұлттық ауызбіршілікті нығайту-
дың маңызды факторы ретінде мемлекеттік тілдің толыққанды 
қызметін қамтамасыз етуді мақсат етеді. Қазақстанның көптіл-
ді ТЖ-ын жасайтын көптеген ұлттар мен ұлыстардың тілдері 
бола тұра, екі коммуникативті қуатты тілдер – қазақ және орыс 
тілдері қатысымдық кеңістікте басымдық танытады. Қазақстан-
дықтар үшін  экономика, мәдени, бизнес т.б. салаларда қатынас 
құралы ретінде орыс тілінің күнделікті қолданыста рөлі жоға-
ры. Қостілділік бұл еліміздің ТЖ-ын сипаттайтын ең маңызды 
әлеуметтік көрсеткіш болып табылады. 
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5.4. ТІЛ ТУРАЛЫ ЗАҢДАР МЕН ЗАҢНАМАЛЫҚ АК-
ТІЛЕР

Қазіргі кезде тіл саясаты көбіне заң жүзінде бекітіліп, тіл ту-
ралы заңдар түрінде жарияланады. Осы тұрғыда, бұл заңдардың 
елдегі, республикадағы шынайы этникалық және тілдік жағдайды 
көрсетуі маңызды. Тіл туралы заңдар барлық елдерде бола бер-
мейді. Тілдер туралы заңның қажеттілігі екі немесе одан да көп 
тілдер бір жерде бірдей мәртебе талап еткен кезде, бір тілге, әдет-
те жергілікті тілге, қысым жасалғанда немесе тілден бас тарту               
қаупі төнген жағдайда пайда болады. Шамасы, төмендегі берілген 
тілдік жағдаяттардың түрлері мен типлері заңмен белгіленуі мүм-
кін және бекітілуі керек: 

а) мемлекеттік тілдің айрықша қолданылуы (мемлекетара-
лық келісімдер, ресми құжаттар, мектеп пен университеттің 
білімі; көшедегі, аялдамадағы, жолдағы жазулар, маңдайша-
лар, қалалардың, көшелердің, ауылдардың атаулары);

б) мемлекеттік және жергілікті тілдердің әртүрлі салаларда 
(қалалар, көшелер, дүкендер атауында; құжаттардың кейбір 
түрлерін рәсімдеуде) бірдей қолданылуы. Соңғысы, ең ал-
дымен, тығыз және жинақы шетелдіктері басым халқы бар 
аумақтарға қатысты. Бұл, мысалы, Финляндиядағы Аландар 
аралындағы швед тілі.

Әртүрлі елдердің тілдер туралы заңдары мыналарды 
анықтайды:

– мемлекеттік (бір, екі немесе одан да көп) тілдің рөлі мен 
қызметіне қатысты ереже (бір, екі немесе одан да көп);

– басқа тілдердің орны, жағдайы және құқығы;

– ресми кездесулердің, мемлекеттік органдардың, ұйымдар-
дың тілі, сот ісін жүргізу тілі;

– азаматтардың өтініштері мен олардың өтініштеріне жауап 
беру тілі;
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– балабақшаларда, мектептерде, университеттерде оқыту тілі;

– ресми құжаттардың, ішкі және жергілікті іскери құжаттама-
ның, жарнаманың, хабарландырулардың тілі;

– сайлауалды құжаттардың тілі;

– радио, теледидар, газеттер, журналдар тілі;

– географиялық атаулардың емле тілі;

– тауар түрлері, тауарлық белгілер атауларының тілі.

Тілдер туралы заңдарда мемлекеттік тілді әртүрлі кәсіптер 
мен лауазым иелерінің тілді меңгеру деңгейлері, мемлекеттік тілді 
білуге байланысты емтихан өткізу тәртібі және мемлекеттік тілді 
оқыту бағдарламасы қарастырылады және анықталады. 

Белгілі бір елде сол елдің мемлекеттік тілін міндетті түрде 
білу қажеттігін, тіпті көптеген жағдайда міндетті түрде мойын-
дай отырып, келешекте неғұрлым жағдайға икемді және ыңғай-
лы болатын мемлекеттік құжаттар анағұрлым өміршең болаты-
нын атап өткен жөн.

Тіл туралы заң тым егжей-тегжейлі болжамды болмауы мүм-
кін, себебі қоғамдағы тілді қолданудың барлық жағдайларын немесе 
тұстарын алдын-ала болжау мүмкін емес. Негізінде, тіл туралы заң 
тек сол мезеттегі жағдайды, яғни, сол мезгілде елде орын алған тілдік 
жағдаятты реттейді.

Тіл туралы заң қоғамды бөліп, әлеуметтік және ұлтаралық шие-
леністі тудырмауы керек. Тіл туралы заңның кейбір ережелерін қайта 
қарау және нақтылау мүмкіндігі болуы керек. Мұндай заңдардағы 
кез-келген ережелер осы заңдардың өмірде қолданылу тиімділігі мен 
пәрменділігін тексеруді алдын ала қарастыруы қажет.

Сөздер, тіл формалары – бұл белгілі бір күнде дайын болуға тиіс 
машиналардың немесе станоктардың жаңа маркаларының сериясы 
емес. Тіл туралы заңнан тез немесе жедел нәтиже күтуге болмайды. 
Тіл биологияның, сана-сезімнің, адам психологиясының ажырамас 
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бөлігі болып табылады, ал тіл туралы кез келген заңның жаңа ере-
желеріне адамның психологиялық, лингвистикалық тұрғыдан бейім- 
делуіне біраз уақыт кететіндігі алдын-ала қарастырылуы  керек.

Тіліне мемлекеттік мәртебе берілген үстем этникалық топ, әдет-
те, өз тілінің ықпалын кеңейтуге мүдделі. Мысалы, Индонезияда 
үкімет индонезия тілінің баспасөзде, ғылымда және білім беруде 
таралуын барынша қолдаған болатын. Кения Президенті Д. Кениата                  
Кенияда суахили тілінің ұлттық тіл ретінде қабылдануына еңбек 
етіп, көп күш жұмсады.

ХХ ғасырдың 20-30-жылдары Корея мен Қытайда олардың ұлт-
тық тілдерін насихаттау үшін ресми науқандар өткізілді. Мемле-
кеттік тілді мектептерде, курстарда оқуға жағдай жасау маңызды 
рөл атқарды. Осылайша, Нигерияның Жергілікті Тілдер Қоғамы 
бір кездері елдің ең кең таралған үш тілінде (хауса, йоруба, игбо) 
газеттердің басып шығарылуын белсенді түрде алға тартты, осы 
тілдерде мектептерде сабақ жүрді және Шығыс Нигерияның жер-
гілікті парламенттерінде игбо, солтүстігінде – хауса, ал батысын-
да – йоруба тілінде пікірталастар өткізді, осы тілдерді үйренуге 
арналған курстар ұйымдастырды. Гвинеяда ұлттық тілдерді мек-
тепте білім беруге енгізу бағытында белсенді жұмыс жүргізілуде.

Қазақстандық қоғамда болып жатқан экономикалық және 
әлеуметтік жаңғырудың маңызды аспектілерінің бірі –  тіл саяса-
ты. Қазақстанның жаһандану кезеңіндегі қарқынды даму жолын-
дағы елді демократияландыру, әлеуметтік өркендеу саласындағы 
талпыныстары, білім беру жүйесін жаңаша дамыту, шет мемле-
кеттермен байланысты тереңдетудегі атқарған істері бекітілген 
заңнама көлеміндегі ауқымды іс-шараларды қамтиды. Қазіргі 
еліміздің тіл саясаты көптілділікті, үштілділікті қатар қолданыс 
құралы ретінде дамытуды қолдайды. Елімізде әрбір азаматтың 
үш тілді меңгеруіне басымдық береді. Әлемдік білім кеңістігінде 
бәсекеге қабілетті,  еліміздегі басқа ұлт өкілдерімен толерантты 
мәдениаралық коммуникация орната алатын, өзін тәрбиелеген мә-
дениетін құрметтейтін құзіретті тұлғаны қалыптастыру – басты 
мақсаттардың бірі болып отыр. Соңғы уақытта адамдардың өмір 
сүру жағдайлары едәуір өзгерді, өмірде және кәсіпте адамның ең-
бек мобильділігіне ерекше мән беріледі. Міндеттердің алуан түрін 
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шапшаң және нәтижелі орындау бір немесе бірнеше шет тілдерін 
меңгерген мультилингвалды азаматқа қолжетімді болатындығы-
на байланысты қазіргі таңдағы осындай кәсіби мамандар еңбек 
нарығында мол сұранысқа ие болып отыр. Бірнеше шет тілдерін 
білетін адам – мультилингв – екінші, үшінші шет тілдерін меңге-
ру процесінде қалыптасатын жеке қабілеттерімен және бірқатар 
негізгі құзіреттіліктерімен айырмаланатын «ерекше тілдік тұлға». 
Көптілді адамға, сонымен қатар көпмәдениеттілік қасиет тән – 
көпмәдениеттілік бұл өз мәдениетіне жаны ашитын, толерантты, 
талдап бағалай алатын мінез-құлық сапасы» [84].

Үш тілді оқыту – жаһандану талабы. Қазақ тілі – ұлттық біре-
гейліктің, орыс тілі – ел ішіндегі жергілікті тұрғындар арасындағы 
қатынас тілі және ағылшын тілі – қазіргі заманда жер бетіндегі 
әрбір халықтың әлемдік кеңістікте өз бірегейлігін танытуға қол-
данатын ортақ түсінікті тілі.  Үштілділікті дамытудың құқықтық 
негізін Қазақстан Республикасындағы тіл саясаты саласындағы 
заңнамалық құжаттар құрайды (4-кесте). Алдыға дамып кеткен 
мемлекеттермен терезе теңестіру осындай заңдастырылған мем-
лекеттік заңнамалармен бекітіліп, сатылы дамығанда өз жемісін 
берері сөзсіз.

4-кесте. Қазақстан Республикасының тілдерді дамыту мен            
қолдану саласындағы заңнамалық актілері

Заңнамалық 
актілері, қабылдаған 

уақыты

Үш тілділікке қатысты құжаттың 
мазмұны

Қазақстан 
Республикасының 
Конституциясы.      

30 шілде 1995 жылы 
қабылданды.

Қазақстан Республикасы Конституциясының 
7-бабында еліміздегі мемлекеттік тіл – 
қазақ тілі деп көрсетілген. Сонымен бірге, 
мемлекеттік ұйымдар мен жергілікті өзін-
өзі басқару органдарында орыс тілі ресми 
түрде қолданылады. Мемлекет сонымен 
қатар Қазақстан халқының басқа да тілдерін 
үйренуге және дамытуға жағдай жасауды 
назарында ұстайды.
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Қазақстан 
Республикасының 
тіл саясатының 
тұжырымдамасы.            

04 қараша 1996 жылы 
(№ 3186) қабылданды.

Болашақта қазақ тілін ұлтаралық қатынас 
тілі, орыс тілі ғылым мен техниканың түрлі 
салаларындағы негізгі ақпарат көзі, жақын 
және алыс шетелдермен байланыс құралы 
ретінде анықталады.

«Қазақстан 
Республикасының 
тілдер туралы» Заңы. 

11 шілде 1997 ж. 

Қазақстан Республикасындағы тілдерді 
қолданудың құқықтық негіздерін, олардың 
зерттелуі мен дамуына жағдай жасаудағы 
мемлекеттің міндеттерін белгілейді, елде 
қолданылатын барлық тілдерге бірдей 
құрметпен қарауды қамтамасыз етеді.

Қазақстан 
Республикасында 
тілдерді дамыту 
мен қолданудың 
мемлекеттік                                  
бағдарламасы.       

05 қазан 1998 жылы 
қабылданды. (№ 4106) 

Құжат жедел шараларды жүзеге асыруға 
және ұйымдастырушылық жұмыстың 
тиімділігін, материалдық-техникалық, 
ғылыми, әдістемелік және кадрлық базаны 
қалыптастыруды қамтамасыз ететін тілдерді 
дамытудың қысқа мерзімді жоспарларын 
жүзеге асыруға бағытталған.

Қазақстан 
Республикасының 
тiлдердi қолдану мен 
дамытудың 2001-2010 
жылдарға арналған 
мемлекеттiк бағдарла-
масы. 

07 ақпан 2001 ж. №550

Қазақстанда оңтайлы функционалды-
лингвистикалық кеңістікті құру үшін 
биліктің барлық тармақтарының және жалпы 
қоғамның мақсатты дәйекті қызметін жүзеге 
асырудың бірыңғай стратегиясын жасау 
қажеттілігіне байланысты қабылданған 
құжат

Қазақстан 
Республикасында 
бiлiм берудi 
дамытудың 2005-
2010 жылдарға 
арналған мемлекеттiк 
бағдарламасы.

11.10.2004 ж. № 1459

Құжатта мемлекеттік тілдің басымдықта 
дамуы, білім берудің әртүрлі деңгейлерінде 
оқушылардың тілдік дайындығын күшейту, 
шет тілін ерте оқыту арқылы бастауыш білім 
мазмұнын толықтыру қарастырылған.

V. ТАРАУ. ТІЛ САЯСАТЫ. 

ҚР «Білім туралы 
Заңы» 

27.07.2007 ж.                      
№ 319-III

Меншік түріне қарамастан барлық білім 
беру ұйымдарын мемлекеттік тілді білуді 
және дамытуды, орыс тілін және шет 
тілдерінің бірін білім берудің әр деңгейіне 
арналған мемлекеттік стандартқа сәйкес, 
сонымен қатар этно-ұлттық топтардың 
жинақы тұратын жерлерінде өз ана тілдерін 
(ұйғыр, түрік және т.б.) оқытатын білім беру 
ұйымдарының болуын міндеттейді. 

Мемлекеттік тілдің 
қолданылу аясын 
кеңейтудің, оның 
бәсекеге қабілеттілігін 
арттырудың 2007-2010 
жылдарға арналған 
тұжырымдамасы.

21.11.2007 ж. № 1122

Бұл құжат мемлекеттік тілді оқытудың 
сапасын арттыруға, қоғамдық өмірдің 
барлық саласында мемлекеттік тілдің 
қолданылуын қамтамасыз етуге, ұлтаралық 
келісім мен қазақстандық елжандылықты 
нығайту факторы ретіндегі рөлін арттыруға 
бағытталған.

Қазақстан 
Республикасында 
білім беруді 
дамытудың 2011 
- 2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
бағдарламасы. 

07.12.2010 ж. № 1118

Құжат тілдерді меңгерудің халықаралық 
стандартының «балабақша - мектеп - 
колледж - жоғары оқу орны» негізінде 
мемлекеттік тілді өмір бойы оқыту жүйесін 
құруға, үш тілде оқытатын дарынды 
балаларға арналған мамандандырылған 
мектептер желісін кеңейтуге бағытталған.

Қазақстан 
Республикасында 
тілдерді дамыту мен 
қолданудың 2011 
- 2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік 
бағдарламасы. 

29.06.2011 ж. № 110

Бұл құжат тілдердің қызмет етуі мен дамуы 
саласындағы өзекті мәселелерді шешудің 
және мемлекеттік тілдің қоғамдық өмірдің 
барлық салаларында толық көлемде 
қолдануына жағдай жасау үшін нормативтік 
және ұйымдастырушылық негіз болып 
табылады.
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бірнеше тілді білген ұлт өкілдері өздерінің коммуникациялық 
және интеграциялық қабілетін кеңейте отырып, мәдениетаралық 
қарым-қатынаста бұл азаматтар тілді ұлттар мен мәдениеттерді 
түсінулерінің басты қаруына айналдыра алады. Бірнеше тілде ер-
кін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар заман талабына 
сай елде де, шет елдерде де өздерінің ұлттық бірегейлігін таныта 
алатын бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады.

  10-диаграмма (Зерттеудің өз нөмерлеуі)

5.5. ЖАҺАНДАНУ ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ТІЛ САЯСАТЫ 
МӘСЕЛЕЛЕРІ* 

Бүгінгі   таңда өзінің бірегейлігін сақтағысы келетін әрбір 
мемлекет тіл саясатының теориялық негізін жаһандану және жаңа 
геосаяси жағдайлар туғызған процестерді ескере отырып жаңар-
туы қажет. Жаһандық өзгерістермен және трансұлттық экспанси-
ямен сипатталатын жаңа геосаяси жағдай тұсында жергілікті ха-
лықтардың ұлтшылдық сипаты өсуде, яғни жаһандану заманында 
әрбір жеке ұлт пен этностың мәдени өзіндік болмысын сақтап 
қалу, оны одан әрі дамыту өзекті мәселеге айналып отыр; ағыл-
шын тілді емес коммуникативті қуатты ірі мемлекеттердің мәде-

“Қазақстан-2050” 
Стратегиясы 
қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа 
саяси бағыты, 
14.12.2012 ж.

Құжат тіл саясатының «қазақстандықтар 
сөйлесетін бірде-бір тілге қысым жасамай» 
сауатты және жүйелі түрде жүргізілу 
керектігін, қазақ тілі Қазақстан халқын 
біріктіруші рөлге ие болуын, үштілділікті 
мемлекеттік деңгейде қолдау міндеттерін 
нақтылайды.

Мемлекеттің көптілді саясат ұстануы – жаһанданған заманда 
ел азаматтарының әлемдік бәсекеге қабілеттілігін арттыруға жа-
саған прогрессивті қадамы. Бірнеше тілді меңгерген халқы бар 
мемлекет өзінің коммуникациялық және интеграциялық қабілетін 
кеңейтеді, елдің экономикалық әл-қуаты артады.  Осыны айғақтау 
үшін Түркістан облысының мәдениет және тілдерді дамыту 
басқармасының облыс тұрғындарының қазақ, орыс, ағылшын тіл-
дерін меңгеру деңгейін анықтау мақсатында жүргізген социоло-
гиялық зерттеуінің қорытынды есебін мысалға келтіруге болады 
[85]. 2018 жылы алынған бұл зерттеу жұмысы облыстағы ересек 
тұрғындардың көптілділікті дамыту бағытындағы «Үш тұғыр-
лы тіл»  мәдени бағдарламасымен таныстығын, оның маңызын, 
тұрғындардың үш тілге деген көзқарастарын анықтау мақсатында 
жүргізілген. «Қалай ойлайсыз, үштілділік (қазақ, орыс, ағылшын 
тілдері) бізге қажет пе?»,- сұраққа берілген жауаптар төменде               
диаграммада берілді. 

«Қалай ойлайсыз, үштілділік (қазақ, орыс, ағылшын тілдері) 
бізге қажет пе?»,- деген сауалға респонденттердің 53,2 пайызы 
ие, әлемдік өркениетке енуіміз үшін көп тіл білгеніміз жөн деп 
жауап берсе, 31,9 пайызы қажет, дегенмен, мемлекеттік тіл бірін-
ші болуы тиіс деді. Респонденттердің 9 пайызы қажет, бірақ дәл 
бүгін емес десе, 1,3 пайызы жоқ, бізге үштілділік мүлде қажет 
емес деп жауап береді. Пікірін білдіргендердің 4,6 пайызы бұл                                 
сауалға біздің елде үштілділіктен де маңызды мәселелер бар екен-
дігін алға тартады. Тоғыз мың адамды қамтыған бұл әлеуметтік-                                          
статистикалық диагностика көптілділік әлемдік өркениетке есік 
ашады деген пікірімен басымдық танытады. 

«Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын қаруы-
ның бірі»,- деп А. Байтұрсынов айтқандай, жаһанданған дәуірде 

V. ТАРАУ. ТІЛ САЯСАТЫ. 
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ни және тілдік егемендігіне қауіп төніп, көлеңке түсуде; ағылшын 
тілді емес басқа тілдердің позициясы әлсіреуде және мәдениеттер 
мен этникалық топтардың теориялық түрде ыдырауы байқала-
ды. Осылайша, жаһандану және жаңа геосаяси қиындықтар жағ-                   
дайында ағылшыннан басқа тілдерге қатысты протекционистік 
тіл саясатының негіздерін теориялық жоспарлау және дамыту қа-
жет екендігі көкейтесті мәселеге айналуда.

Бұл тұжырымды ресми тілдері жоғары коммуникативті дәре-
жеге ие, жазбаша стандарты қалыптасқан, әдеби мұрасы бай, 
сөйлеушілердің көптігі мен қызмет ету аймағына ие Еуропаның 
ірі, экономикалық және мәдени дамыған елдеріндегі социолинг-
вистикалық жағдай растайды. Осындай социолингвистикалық 
жағдайды тудырып отырған себептерге мыналар жатады: ғалам-
дық ағылшын тілінің кеңінен таралуы және оның басқа елдердің 
тілдеріне әсері; осы тілдердің ғаламдық ағылшын тіліне қара-
ма-қарсы ниеттерін білдіретін ағылшын емес тілдер және оппози-
циялық ағылшын және басқа барлық тілдер сияқты терминдердің 
пайда болуымен, тіл-киллер, тіл-тиранозавр сияқты пессимистік 
метафоралардың пайда болуымен; лингвистикалық империализм 
және тіпті лингвистикалық геноцид [86], сонымен қатар ғылыми 
қоғамдастықтың ғана емес, «қарапайым» азаматтардың «ана тілім – 
ағылшын» деген тілдік жауабына және ағылшын-американизмнің 
үстемдігіне деген наразылықтың артуымен сипатталады:

1. «Тілдердің шегерілуі»  [87, 4] – жоғары коммуникативті 
мәртебесі бар тілдерді бірқатар салалардан ығыстыру (мыса-
лы, ғылыми және халықаралық қатынаста);

2. Тілдердің өмір сүру жағдайларының өзгеруі және жаңа 
формаларының пайда болуы [88];

3. Қуатты көші-қон процестері, әлеуметтік топтардың диас-
поризациясы және этникалануы; тілдік байланыстардың кү-
шеюі; жетекші тілдер сөйлеушілерінің әлеуметтік базасының 

* Аударма. Е. С. Гриценко, А. В. Кирилина. Языковая политика и языковые 
конфликты в современном мире. - М., 2014. - С. 95-101. 

V. ТАРАУ. ТІЛ САЯСАТЫ. 

өзгеруі; олардың әртектестігінің өсуі; гибридизация құбылы-
сының артуы.

4. Тілдік рефлексияның өсуі, тілдің жаңа әлеуметтік-филосо-
фиялық түсінігі және «постұлттық әлемдегі» тілдің рөлі мен 
орны туралы пікірталас; тіл мәселесінің саясаттануы.

5. Азаматтардың саналы түсінік-ойларынан және ана тіл-
дерінің жағдайы туралы алаңдаушылықтан туындаған Еуро-
паның жетекші тілдерін қорғау бойынша стихиялық (инсти-
туционалды емес) шаралардың өсуі. Зерттеушілер «негізгі» 
еуропалық тілдердің іскерлік, халықаралық қатынастарда,    
саудада, спортта, сән әлемінде, демалыста және ойын-сауықта 
өз функцияларын жоғалтып бара жатқандығын мәлімдеуде. 
Бүкіл әлемдегі коммерциялық келіссөздердің 80%-ы ағыл-
шын тілінде жүргізіліп, ағылшын тілін білу халықаралық сау- 
даға қатысудың маңызды шарты болып табылады [89,100].

Сонымен, тіл туралы заңнама мәселелері дамыған елдерде 
де едәуір қиындық тудыруда. Ірі Еуропа елдеріндегі тіл туралы 
заңдар Литва, Латвия, Польша, Грузия, Украина және т.б. жаңа 
мемлекеттермен салыстырғанда әлеуметтік беделге ие емес, 
бұл елдерде нарықты қанағаттандыру үшін, нарықтың пайдасы-
на қарай ыңғайластыру бағытында заңдар жиі бұзылады немесе 
өзгертіледі, мысалы 2002 жылы Франциядағы Тубон заңымен 
болған жағдай немесе Германияда тіл туралы бірыңғай заң тіптен 
жоқ. Себебі бұл мемлекетте жаһанданудың қауырт басталғанына 
дейін мектептерде, саясатта, құқықтық жүйеде, әкімшілік және 
жазба тіл қолданылатын әлеуметтік-коммуникативтік кеңістікте 
неміс тілі басым болды, сондықтан ұзақ уақыт бойы бірыңғай тіл 
саясатының болмауы проблема ретінде қарастырылмады. 

90-жылдардың басынан бастап Еуропадағы әртүрлі инсти-
туттар мен қауымдастықтар көптілділікті қолдайды [Еуропалық 
хартия, 1992]. Қазіргі заманғы екі немесе одан да көп тілдерді білу 
тұжырымдамасы Тутцингер тезистерінде ұсынылды [Тутцингер 
тезистері, 1999], онда жоғары коммуникативті дәрежесі бар еуро-
палық тілдерді сақтау бағдарламасы жасалды. Алайда қолданы-
стағы әрекет етуші іс-шаралар жергілікті тілге қатысты жағдай-
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ларда аз қолқабыс көрсетуде. Тіл саясатының ықпалы әлсіз, орын 
алып отырған оқиғалармен үйлесімсіз болғандықтан, бұл жағдай 
Еуропадағы ағылшын емес тілдер үшін қауіпті арттыруда: «ұлт-
тық немесе одан да жоғары тұрған деңгейдегі нарықтық күштер-
ге – тіл саясатын беріп қою  ағылшын тіліне жолды кең ашып, 
ал ұлттық тілдердің мүмкіндіктерін шектейтін қадам», -деп 
жазды Филиппсон [86, 543]. 

Ағылшын тілі коммуникативтік қуаты мықты ұлттық тіл-
дерге қысым жасауда, сонымен қатар бұл тіл барлық тілдерді 
ысырып қойып, жалғыз өзі басқалардың рөлін атқарып, орнын 
да баса алады: тілдің мұндай философиясы ашық жарияланба-
са да, әлемдік тілдің басымшылығы ұлттық тіл саясатының әл-
сізденуіне ықпал етеді, жергілікті тіл саясатының өзгермелі си-
патқа көшуіне әсері болады. Мәселен, кез келген дүниежүзілік 
ұйымдарға мүше болатын елдер сол ұйымның ресми тілдерінде 
ғана жұмыс жасайды, мысалы Ресей 2012 жылы, ал Қазақстан 
2015 жылы дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) мүшелікке 
енді. Бұл елдер үшін маңызы бар құжат – ДСҰ-ға кіруі тура-
лы хаттамаға ұйымның ресми тілдерінде: ағылшын, француз 
және испан тілдерінде қол қойылды. Осы аталған ресми тілдер 
иермендерінен басқа елдердің азаматы саналы түрде түсініп, 
таңдау жасау үшін осы ұйымның шарттары мен міндеттеме-
лерінің ережелерімен өз ана тілдерінде танысу мүмкіндігіне ие  
бола алмайды.  Әрине, келісімшартқа қол қойылғаннан кейін 
аударма ісіне жүгінуге тура келетіні анық.

Жаһандану тұсында тіл саясатында ескеретін мәселе, ға-
ламдық ағылшын тілі басқа тілдік коммуникативтік кеңістікке 
ене отырып, қабылдаушы тілдің лексикалық құрамы мен ком-
муникативтік нормаларын өзгертіп қана қоймай [90], ұлттық 
тілдердің мәртебесінің әлсіреп, бұл тілге сұраныстың азаюы-
на, мәдениаралық қарым-қатынастың құралы ретінде ағылшын 
тілінің үстемдігі орнауда. Қазіргі кезде кітап, газет пен жур-
налдардың танымалдылығын арттыратын тіл – ағылшын тілі, 
ғылымның тілі – ағылшын тілі, ғаламтордағы   ақпараттардың 
80%-ынан астамы ағылшын тілді мәліметтерден тұрады. Ком-
муникативті қуатты европалық тілдердің, БҰҰ-ның ресми тіл-
дерінің біртіндеп өз маңыздылығын жоғалту тенденциясы бай-

V. ТАРАУ. ТІЛ САЯСАТЫ. 

қалады. Бұл тілдердің таралу аймағы біртіндеп тарылуда, бұл 
тілде сөйлейтіндер саны азаюда, белсенді қолданылатын сөздік 
қоры күннен-күнге қорынан айрылуда, ауыз екі тіл мен жаз-
баша мәтіндер шет тілден енген, көп жағдайда, өз тіліміздің 
сөз мәдениеті тұрғысынан мағынасыз, кірме гибрид сөздермен 
толығуда.

 Тарауды қорытындылайтын тұжырымдар:

1. Кез келген тілде сөйлейтін (этникалық) топтың демогра-
фиясы, тілге берілген мәртебе және тілді институционал-
ды қолдау – бұл тілдердің салыстырмалы қуаттылығы мен 
өміршеңдігін бағалаудың маңызды факторлары.

2. Қоғамда қазақ тілінің мемлекеттік дәрежесін нығайту 
және оның әлеуметтік-коммуникативтік міндеттерін кеңей-
ту ел ұстанып отырған саясаттың басты стратегиялық ба-
сымдығы болып отыр.

3. Қазақстан Республикасындағы тілдік жағдаят экзоглос-
сивті, теңестірілмеген, диглоссикалық және демографи-
ялық тұрғыдан тұрақсыз деп сипатталады. 

4. Әлемдік білім кеңістігінде бәсекеге қабілетті,  еліміздегі 
басқа ұлт өкілдерімен толерантты мәдениаралық коммуни-
кация орната алатын, өзін тәрбиелеген мәдениетін құрмет-
тейтін құзіретті тұлғаны қалыптастыру – басты мақсаттар-
дың бірі болып отыр.

5. Жаһандану және туындаған геосаяси қиындықтар 
жағдайында ағылшыннан басқа тілдерге қатысты протек-
ционистік тіл саясатының негіздерін теориялық жоспарлау 
және дамыту қажет екендігі көкейтесті мәселеге айналуда.

Тарауды қорытындылайтын сұрақтар:

1. Қазақстанның ұстанып отырған тіл саясатына шолу жасаңыз.
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2. Тіл саясатын жүзеге асыратын субъект ретінде Сіз осы са-
ясаттың жүзеге асуына қандай қолқабыс көрсеткен болар едіңіз?

3. Қазақстандағы тілдік жағдаят экзоглоссивті, теңестірілме-
ген тілдік жағдат деп анықтама берілді, осыны дәлелдеп, тұжы-
рымдаңыз.

4. Қазақстандағы тілдік жағдаят диглоссикалық және демогра-
фиялық тұрғыдан тұрақсыз деп сипатталады, осы ойды дәлел-
деп, тұжырымдаңыз.

5. Қазақстан Республикасының Тіл саясаты саласындағы бір 
заңнамалық актісін таңдап, мазмұнына талдау жасаңыз.

6. Азаматтардың саналы түсінік-ойларынан және ана тіл-
дерінің жағдайы туралы алаңдаушылықтан туындаған, өз тіл-
дерін қорғау бойынша стихиялық шаралардың өсуіне қазақстан-
дық баспа беттерінде жарияланған материалдарға шолу жасау, 
талдау, ұсынастар беру. 
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ҚАЗАҚ ТІЛІ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІМЕН 
АРНАЙЫ ТАПСЫРМАЛАР

1-ТАПСЫРМА

Мақал – сөз анасы. 

«Отан, туған жер» тақырыбы бойынша мақал-мәтелдер-
мен лингводидактикалық тапсырмалар.

1-жаттығу. «Отан, туған жер» тақырыбы бойынша 
мақал- мәтелдерді құрамына қарай жай сөйлем және құрма-
лас сөйлем болатын екі топқа бөліп, әрқайсысына 10 мақалдан 
жазыңыз.

2-жаттығу. Берілген мақалдардың екінші компонентін 
табыңыз.

-Орағың өткір болса, қарың талмайды,...
-Ат басына күн туса, ауыздықпен су ішер, ...
-Арық деген жаман тай, жазға шығып ат болар, ...
- Жат елдің жаксысы болғанша, ... 

- Есі бар жігіт елін табар,...
- Ынтымақсыз елді, ұрысы билейді,...
- Бірлік қайда болса, ерлік сонда, …
- Ат үйірін сағынса, артқы аяғын қағынар,...
Есі жоқ жігіт жаттың отын жағар; еркіндік қайда болса, елдік 

сонда; өз еліңнің сақшысы бол; ынтымақты елді, дұрысы билей-
ді; ер үйірін сағынса, айыл-тұрман тағынар; отаның берік болса, 
жауың алмайды; жамандығың сезілсе, жақын кісі жат болар»; ер 
басына күн туса, етігімен күн кешер».

3-жаттығу. Көркем әдебиеттен  «Отан, туған жер» 
тақырыбы бойынша 3 мақал-мәтел тауып, оның контекстегі 
берген мағынасын түсіндіріңіз. 
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4-жаттығу. Оқыған әңгімеңіздегі кейіпкерге мақал-мәтел-
мен мінездеме беріңіз.

5-жаттығу. «Сырымның тапқырлығы» атты әңгімені 
оқыңыз, Сырымның мақалдап берген жауабын тауып жа-
зыңыз.

Мөңке бидің үйіне арық құнанына мініп, Сырым бала келеді. 
Баланы көзге ілмеген би бәйбішесіне «»Балаға айран бер» дейді. 
Таңертең семіз қызыл тұсақтың үйелеп өліп қалғанын көріп, на-
лыған Мөңке би:

– “Құтты қонақ келсе, қойы егіз табады, құтсыз қонақ келсе, 
малын қырсық шалады” деген, қызыл тұсақ үйелеп өліп қалыпты. 
Құтсыз қонақ болдың. Үйімнен кет, бала, – дейді.

– Олай болмас, биеке, – депті Сырым. – “...”. Менің қандай 
қонақ екенімді қайдан білесіз? Мүмкін құтты қонақ шығармын, 
– деп жауап берген екен. Мөңке би баланың бұл сөзіне аң-таң бо-
лыпты да:

– Рас айтасың, балам, сен шынында құтты қонақ екенсің, – 
деп, сый-құрмет көрсетіпті. 

6-жаттығу. MOODLE-дегі эссе жазу талаптарын 
ескеріп, берілген тақырыптардың біреуін таңдап, эссе жа-
зыңыз. «Туған жерге туың тік», «Ел іші алтын бесік», 
«Туған жердің жуасы да тәтті, «Бейбіт елде береке бар».   

2-ТАПСЫРМА

Мақал – ұмытылмайтын ұрпақтан ұрпаққа жаттала 
таралған өнегелі, өсиет сөздердің киелі түзілімі.

«Білім»  тақырыбы бойынша мақал-мәтелдермен лингво-
дидактикалық тапсырмалар.

1-жаттығу. Төменде жағдаят берілген, сол жағдайға 
қатысты мағынасы сәйкес мақалмен ақыл-кеңес берсеңіз. 
Мысалы:

а) Универсиетте оқып жүрген ініңіз сабақтың өте қиындығын 
айтады, мақалды қолдана отырып оған қандай ақыл айтар 
едіңіз?

ә) Анаңыздың ақылына құлақ аспай, бір шаруаны екі рет 
орындауға тура келді. Сонда сізге анаңыз ренжіп, қандай 
мақал айтуы мүмкін?

б) Досыңыз берілген тапсырманы күнде ертеңге қалдырады, 
жұмыстың уақтылы орындалуын қадағалап, сіз оған мақал-
мен қалай кеңес берген болар едіңіз?

в) Достары Сәулені ән айт деп қолқалады, қаперімде оның ой-
ына ән түспей қысылып, мақалдап жауап берді? Сәуле қандай 
мақалды айтты?

2-жаттығу. Мақал-мәтел құрамындағы түсірілген сөзді 
берілген антонимі немесе синониміне қарап табу.

- Жаста оқыған оқуың - тасқа жазғанмен бірдей,  ... оқыған 
оқуың - мұзға жазғанмен бірдей.

- Білген кісі тауып айтады, ... кісі қауып айтады.
- Оқығанның бәрі жарық, ... беті шарық.
- ... гауһар - бағасы жоқ, надандық кесел - дауасы жоқ.
- Білмесең үндеме, білгенді ... .
- Өнер – ағып жатқан бұлақ, 

Ілім – жанып тұрған ... .

3-жаттығу. Құрамында сан есім келетін 10 мақал-мәтел 
жазыңыз.

4-жаттығу. Мақал-мәтелдерді семантизациялау әдіс-
терінің бірі – ММ-ның мағынасына сай  интерлингвистикалық 
қазақ тіліндегі синонимдерін табыңыз. 



136 137ТІЛ ЖӘНЕ ЖАҺАНДАНУ

- A child without education is a bird without wings. 
- The only fence against the world is trough knowledge of it. 
- Determination today leads to success tomorrow.
- Education is all a matter of building bridges.
- Knowledge comes from learning and wisdom comes from 

living.
- Intelligence and Character makes a true education.
- Books can be gained by money, but not education.
- Education is not preparation for life education is life itself. 

5-жаттығу. Осы тарауда қарастырылған тақырып 
төңірегінде арнайы мақалдар постері сайысын өткізу.

6 -жаттығу. «Семантикалық карта» әдісі. Ережеге сай, 
мақал-мәтелдерді (ММ) сәйкестендіріп (+) таңбасымен бел-
гілеңіз.

Ұйқасты 
ММ

Аллите-
рациялы 

ММ

Себеп 
бағы-

ныңқы 
сабақтас 
құрмалас 
сөйлемді 

ММ

Ассо-
нансты 

ММ

Саналы адам сағыңды 
сындырмас, сана-
сыз адам  жағыңды 
тындырмас. Білген 
адам тауып айтады,  
білмеген адам қауып 
айтады. Жақсы байқап 
сөйлер, жаман   шай-
қап сөйлер. Құтты 
қонақ келсе, қой егіз 
табады

Қайраңы жоқ көлден 
без, қайырымы жоқ 
ерден без, 
Жаман адам өзі бола 
алмайды,
Болғанды көре 
алмайды.
Жақсы кісі текшіл, 
Жаман кісі кекшіл.

Ашу дұшпан, ақыл 
дос- 
Ақылыңа ақыл қос.
Адал дос – сәулетің 
Асыл жар – дәулетің. 
Алтын тозбайды, 
Адал жар азбайды. 
Ана есімі ардақты, 
Ана мінезі салмақты.

Тоқал ешкі мүйіз 
сұраймын деп,
Құлағынан 
айырылыпты,
Байға жағынамын деп,
Жарлының тоқтылы 
қойы шығыпты,
Адам болып туған соң,
Адам болып өлу – 
лазым,
Саусақ бірікпей, ине 
бірікпейді.

3-ТАПСЫРМА

«Мақал» – қазақ тіліне араб тілінен енген сөз,  «орынды 
сөз» дегенді білдіреді.

«Тіл. Ана тілі» тақырыбы бойынша мақал-мәтелдермен 
лингводидактикалық тапсырмалар.
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1-жаттығу. Тіл туралы мақал-мәтелдерді оқып, мағына-
сын түсіндіруге тырысыңыз. 

1. Ана тілің алпыс тілге татиды.

2. Тілін білмейтіндер емес, тілін білгісі келмейтіндер - мәң-
гүрт.  

3. Тіл мәртебесі - ел мәртебесі.

4. Тіл - достықтың алтын көпірі.

5. Тіл - ұлттың сүйенетін тамыры, сыйынатын тәңірі.

6. Өз тілің - бірлік үшін, Өзге тілің - тірлік үшін.

7. Сөз қадірін білмеген - өз қадірін білмейді.

8. Тіл сүйексіз болса да, сүйектен өтеді.

9. Тіл ақылдың - өлшемі.

10. Тіл жүйрік емес, ой жүйрік.

2-жаттығу. Берілген мақалдардың екінші жартысын та-
быңыз.

Тіл - өлшеусіз қазына,... Тілден тілдің кеңдігі болмағанымен,...  
Өз тілің - бірлік үшін, ...  Тіл сүйексіз болса да,... Тіл қоса алар 
жер мен көктің арасын,... Жақсы тауып айтар,... Тіл жүйрік емес, 
... Аузы құлып сандықты тіс ашпаса, ...Сөз қадірін білмеген,...
Құлаққа кірген суық сөз, ... . 

Өзге тілің - тірлік үшін; сүйектен өтеді; кемдігі жоқ; өрісі кең 
әлем; жаман қауып айтар; тіл айырар анасының баласын; тіл аша-
ды; көңіліңе барып мұз болар; ой жүйрік; өз қадірін білмейді.

3-жаттығу. Сәйкестендіру тесті. Екі бағанада орна-
ласқан екі тілдегі мақал-мәтелдерді мағынасына қарай сәйке-
стендіріңіз.

Оқысаң озарсың, оқымасаң 
тозарсың 

he who has a cow will never be 
thirsty

Атың жақсы болса, бұл дүниенің 
пырағы, қатының жақсы болса 
бұл дүниенің шырағы

he who rides a donkey will ride his 
labour

Сиыр сауған тарықпас there is no blame to that one who 
got lost and found his herd again

Есек мінген еңбегін мінер if you have a good horse, it is your 
racer, if you have a good wife, she 
is your life light

Адасқанның айыбы жоқ, қайтып 
үйірін тапқан соң

if your horse is strong, let it race, if 
you are not guilty, let your case be 
taken to court

Жорғаң қатты болса, бәске сал, 
ісің ақ болса көпке сал 

there is light when studying and 
there is dark when lazing

Мың малың болғанша, бір балаң 
ғалым болсын 

take advice from someone if you do 
not know yourself, adult or young 
does not matter

Өз білмегеніңді кісіден сұра, 
үлкен жоқ болса кішіден сұра 

it is better if one of your children is 
a scientist than having thousands of 
cattle

Тойға барсаң бұрын бар, бұрын 
барсаң орын бар

if you go to the wedding, go earlier 
so you can find a vacant seat

4-жаттығу. Көркем әдебиеттен қысқа әңгіме, не өлең               
тауып, мақал-мәтелдерді қолданып, мазмұнын жазбаша си-
паттаңыз. 

5-жаттығу.Университет студенттері арасында «Ең жиі 
қолданыстағы мақал-мәтел» сайысын өткізу, ең көп қолданы-
латын 10 мақалды анықтау үшін сауалнама жүргізу. 
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4-ТАПСЫРМА

Мақал-мәтелдер – халық даналығының қазына байлығы.

 «Адамгершілік» тақырыбы бойынша мақал-мәтелдер-
мен лингводидактикалық тапсырмалар.

1-жаттығу. «Адасқан сөздер». Сөздерді орнына қойып 
мақал құрастырыңыз.

Сөздің, тұз, дәмін, мақал, келтірсе, астың, мәнін, келтіреді. 
Алған, алғыс, аты, бірінші, жігіттің, келеді, бәйгеден. Ырысқа, ұл, 
қарай, өсер, қарай, қонысқа, өсер, мал. Жүзігің, жарқын, болғанша, 
алтын, жүзің, болсын, жарқын. Адамгершілігі, адамның, ниетін-
де, бетінде, ұяты, Қағазға, бітірген, тіл, жансызға, қалам, адамға, 
бітірген, жан. Аттың, мақта, жақсысын, адамның, жақта, жақсы-
сын.

2-жаттығу. Берілген тапсырма екі бөлімнен тұрады, 
мақалдағы керекті сөзді тапсаңыз сөзжұмбақты шешіп, ке-
ректі сөзді толтырасыз.

1. Әдепті бала - ... бала, 
Әдепсіз бала – сорлы бала.
2. Дос егіз, … сегіз.
3. … дос жақсы,
Сыйласуға жат жақсы.
4. Кең болсаң, ... болмайсың.
5. Есіктен орын тапсаң, ... озба.
6. ... болмай, 
Әділдік болмас.
7. Мал сақтама, ... сақта.
8. Ұлық болсаң, ... бол.
9. ... белгісі - иіліп сәлем бергені.

10. Еңкейгенге еңкей,
Атаңның қара ... емес.
Шалқайғанға шалқай,
Пайғамбардың ұлы емес.
11. Адамның ұяты бетінде,
Адамгершілігі ....
12. ... семірсе иесін тебеді.

1 - - - -
2 - - - - - -

3 - - - - - - - - -
4 - - -

5 - - - - -
6 - - - - - - - - - - - -

7 - -
8 - - - - -

9 - - - - - - - - -
10 - - - -

11 - - - - - - - -
12 - - - -

3-жаттығу. Сәйкестендіру тесті. Екі бағанада орна-
ласқан екі тілдегі мақал-мәтелдерді мағынасына қарай сәйке-
стендіріңіз.

An Englishman’s house is his 
castle Ер адам өз үйінде патша

Like master, like man Ағылшынның үйі оның қорғаны 

Jack is as good as his master Ұстасына қарай, шәкірті 

A man is a king in his home Бесік тербеткен қол әлемді билейді
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The eye of a master does more 
work than both his hands Ұл бала әкесіне тартар 

There is always a woman behind 
every great man 

Ұстаның көзі екі қолынан да көп 
жұмыс бітіреді

Like father, like son  Әр ұлы адамның артында  әрдайым 
әйел болады.

One father is more than a hundred 
schoolmasters  Ер кезегі үшке дейін

The hand that rocks the cradle 
rules the world’ 

Ұстасы қандай болса, Джек те 
сондай

An Englishman’s word is his bond 
Бір әкенің тәлімі жүздеген 
оқымыстылардың үйреткенінен 
басқа.

4-жаттығу. Төмендегі жаттығуда ағылшын және қазақ 
тілдерінде «қыз» ұғымына мақал-мәтелдер арқылы түзіл-
ген сипаттамасы негізінде қалыптасқан стереотиптерді 
анықтау керек. Бірінші кестеде гендерлік стереотиптік қаси-
еттерді беретін қазақ тілі мақал-мәтелдерін тауып қойып, ал 
екінші кестеде қыз бейнесінің ағылшын тілі мақал-мәтелдері 
негізінде гендерлік стереотиптік қасиеттерін анықтау керек.

Кесте 1. Қыз образының паремиологиялық үлгісі                            
(қазақ мақал-мәтелдері негізінде)

Қазақ тілі мақал-мәтелдері Гендерлік стереотиптік 
қасиеттер

Нәзік, қылықты, сәнқой

Қыңыр, қырсық, ерке

Әдепті, сыпайы, инабатты, 
тәрбиелі
Күлегеш, жеңілтек

Аңқау

 Кесте 2. Қыз образының паремиологиялық үлгісі                     
(ағылшын мақал-мәтелдері негізінде)

Ағылшын тілі мақал-
мәтелдері

Гендерлік стереотиптік 
қасиеттер

1 2
Maidens should laugh softly that 
men hear them not (с.с.а.: Қыздар 
жігіттер оларды естімейтіндей 
жай ғана күлу керек);

A maid that laughs is half taken
(с.с.а.: Күле беретін қызға жігіт 
құмар);

A girl worth kissing is not easily 
kissed 
(с.с.а.: Сүюге лайық қыз 
оңайлықпен сүйгізбес);

You should judge a maiden at the 
kneading trough, not at the dance 
(с.с.а.: Қызды билегеніне қарап 
емес, істеген ісіне қарап сына);

A neat maiden often makes a dirty 
wife
(с.с.а.: Ұқыпты арудан салақ 
әйел шығар).

5-жаттығу. Төмендегі сұрақтарға мақал-мәтелмен жау-
ап беріңіз.

1. Қандай тауыққа бәрі бидай?

2. Нан бар жерде тағы не бар?

3. Есек семірсе кімді тебеді?

4. Дос нешеу, дұшпан нешеу?
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5. Балапанды қай кезде санайды?

6. Түйме инесіз күн көре ала ма?

7. Тары кімнің түсіне кіреді?

8. Қандай адамның көңілін сұрамайды?

9. Ғылым теңіз болса, білім немен тең?

10. Әлемде балдай тәтті екі нәрсе?

5-ТАПСЫРМА

Мақал-мәтелдер — кез келген халықтың даналық, шешен-
дік ойының айнасы. 

«Еңбек» тақырыбы бойынша мақал-мәтелдермен 
лингводидактикалық тапсырмалар.

1-жаттығу. Берілген мақал-мәтелдердің жалғасын тап.
1. Еңбегі ештің күні кеш, ... .  

2. Еңбегі аздың ... .  

3. Еңбегі жанғанның ... .  

4. Еңбегі көптің ... .  

5. Еңбегімен ер сыйлы, ... .  

6. Еңбегіне қарай — құрмет, ... .  

2-жаттығу. Берілген тапсырма екі бөлімнен тұрады, 
мақалдағы керекті сөзді тапсаңыз сөзжұмбақты шешіп, ке-
ректі сөзді толтырасыз.

1. Еңбегің егіз болса, байлығың ... болады. 

Еңбегің қатты болса, татқаның тәтті болады.

2. Еңбегің өнімді болса, ... сенімді болар.

3. Еңбек ... емес, зейнет.

4. Еңбек — ата, ... — ана.

5. Еңбек етсең еленерсің, еңбегіңе кенелерсің, 
Есің жиып ... жауып, елге жетіп теңелерсің.

1 - - - - -
2 - - - - - - -

3 - - - - - -
4 - - -

5 - - - -

3-жаттығу. Мақал-мәтелдерді семантизациялау әді-
стерінің бірі – ММ-ның мағынасына сай интерлингвистика-
лық қазақ тіліндегі синонимдерін табыңыз. 

- аn hour in the morning is worth two in the evening (один 
утренний час стоит  двух вечерних), 

- the longest day has an end (как бы долог день ни был, у него 
есть конец), 

- after dinner sit (sleep) a while, after supper  walk a mile (после 
обеда полежи, после ужина походи), 

- an hour in the morning is worth two in the evening (кто рано 
встает, тому бог дает), 

- praise a fair day at night (хвали утро вечером), 

- everything is good in its season (всему свое время),

- time flies go to bed with the lamb and rise with the lark (ло-
жись спать с ягненком, а вставай с жаворонком).

4-жаттығу. «Семантикалық карта» әдісі. Ережеге сүй-
еніп, мақал-мәтелдерді (ММ) сәйкестендіріп (+) таңбасымен 
белгілеңіз.



146 147ТІЛ ЖӘНЕ ЖАҺАНДАНУ

Мәтел-
дерді 
табы- 
ңыз 

Анало-
гиямен 

жасалған 
ММ-ді 

табыңыз

Шартты 
бағыныңқы 

сабақтас 
құрмалас- 

ты ММ

Анитезалы              
ММ–ді 

табыңыз

Саналы адам 
сағыңды 
сындырмас, 
санасыз адам  
жағыңды 
тындырмас. 
Білген адам 
тауып айтады,  

білмеген адам 
қауып айтады. 
Жақсы байқап 
сөйлер, жаман   
шайқап сөйлер. 
Тозар елдің 
жанжалы бітпес, 
озар елдің 
арманы бітпес. 

Қарағайға 
карап тал 
өсер, қатарына 
карап бала 
өсер. Тау мен 
тасты су бұзар, 
адамзатты 
сөз бұзар. 
Өнер - ағып 
жатқан бұлақ, 
ілім -жанып 
жатқан шырақ. 
Ата көрген 
оқ жанар, ене 
көрген тон 
пішер.

Тұз астың 
дәмін келтір-
се, мақал сөздің 
мәнін келтіреді. 
Мыңның жүзін 
білгенше, 
Бірдің атын біл.

Ұстазы бейілді 
болса, шәкірті 
зейінді келеді. 
Құтты қонақ 
келсе, қой егіз 
табады

Көппен көрген 
ұлы той, 
Қызым саған 
айтам, келінім 
сен тыңда, 
Сәлем – сөздің 
анасы, 
Сәлем беру –
сүннет, қайта-
ру – міндет.

5-жаттығу. MOODLE-дегі эссе жазу талаптарын ескеріп, 
берілген тақырыптардың біреуін таңдап, эссе жазыңыз.  «Ең-
бек түбі – береке», «Еңбек ер атандырады», «Еңбек ердің көр-
кі, Ер елдің көркі», «Еңбек ердің санаты, Білім ердің қанаты». 
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