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ҒЫЛЫМ ТІЛІН ЗЕРТТЕУДІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ

Єылым тілі – кеѕ маєыналы ўєым, ол бір єана терминологиямен шек-
телмейді. Терминология – єылым тілініѕ негізінде бґлініп, ґз алдына 
отау тіккен, енді ќалыптасып келе жатќан сала. Сондыќтан терминдердіѕ 
ќолданылуы, ќалыптасуы, біріздендірілуі т.б. мəселелер əлі де зерттеліп, 
болашаќта жалєасын таба бермек. 

Єылым тілі кеѕ ўєым болєандыќтан, оныѕ терминдерден ґзге де ќа-
растырылуы тиіс мəселелері бар. Єылым тілі – кеѕ маєынасында єылы-
ми ойды, єылыми аќпараттар мен мəліметтерді жеткізу їшін ќолданы-
латын тіл, сондыќтан ойлаумен де, єылым саласындаєы адамныѕ іс-əре-
кетімен де тыєыз байланысты. Єылым тілі – əдеби тілдіѕ жетілгендігін, 
дамыєандыєын танытатын оныѕ ќўрамдас бґлігі. Академик Əбдуəли 
Ќайдардыѕ сґзімен айтсаќ: «Єылым тілі – бїгінде əдеби тіліміздіѕ еѕ 
сїбелі саласы, жон арќасы», «Єылым тілі ќалыптаса алмаєан əдеби тіл-
ді толыќќанды əдеби тіл деп айтуєа болмайды» [1, 10-11 бб.]. Ґмірзаќ 
Айтбайўлыныѕ єылым тіліне берген аныќтамасына назар аударайыќ: 
«Єылым тілі – єылыми негізде жасалатын ґзіндік ќалыптасу принцип-
тері бар, стильдік ґѕі ерекше əдеби тілдіѕ бір тїрі. Əдеби тілдіѕ єылымєа 
ќызмет ететін бір тармаєы. Адам, ќоєам, табиєат жґнінде аќиќат аќпа-
рат беретін, шындыќты баяндайтын єылыми мəтін (текст)» [2, 88 б.]. 
Сонымен бірге єылым тілін дербес функционалды тіл ретінде ќарасты-
ратын кґзќарастар бар. В.П. Даниленко єылым тіліне їлкен дербестік 
берілетіндігін, ол ґзініѕ элементтерініѕ ќўрамы мен ќызметі жаєынан 
«жалпы əдеби тілдіѕ єана емес, жалпы ўлттыќ тілдіѕ де аясынан шыєа-
ды» [3, 10 б.] – деп санайды. Пікірлердіѕ бір ўшы єылым тілін «термино-
логиялыќ лексика» ўєымыныѕ аясында тїсіндіру барысынан кґрінеді. 
Осы орайда зерттеушілер жалпы лексика – арнаулы лексика, əдеби тіл 
– арнаулы мақсатта қолданылатын тіл, термин – бейтермин, сөзқол-
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данымды реттеу – терминологиялық жүйелерді құру тəрізді оппози-
цияларєа сїйене отырып терминологиялыќ жїйелердіѕ автономды мəр-
тебесін, əдеби тілдіѕ ќўрамына кірмейтіндігін дəлелдеуге тырысады [4]. 

 Єылым тілін тїсінуде (немесе тїсіндіруде) ілгеріде де ескертілгендей, 
тілдіѕ ќызметін єана емес, єылым саласындаєы адамныѕ іс-əрекетін де 
кґрсеткен лəзім. Жалпы алєанда єылымныѕ мəні шындыќ болмысты та-
нудыѕ ерекше їдерісін бейнелеуден кґрінеді. Сол маќсатта тілдіѕ комму-
никативтік баєытталуы жїзеге асады. Тілдік ќўралдар негізінде ќоршаєан 
шындыќтыѕ ќўбылыстары мен їдерістері, олардыѕ тїрлі ќасиеттері мен 
белгілері, ґзара ќатынастары мен байланыстары тілдік тўрєыдан тірке-
леді. Бўл – єылыми тілдіѕ лингвистикалыќ зерттеудіѕ нысаны екендігін 
айќындайды, сонымен бірге єылым тілініѕ шындыќ болмысты танудаєы 
ќызметін белгілейді. Ол ќызмет тілдіѕ єылыми білімді жинаќтау, саќтау, 
тарату əрекеттерімен тыєыз байланысты болып келеді жəне мынадай тїр-
лерде кґрінеді: 1) когнитивтік (ойлау); 2) аккумулятивтік (білімніѕ ќор-
лануы); 3) коммуникативтік (мамандардыѕ ќарым-ќатынасы, жаѕа білім 
алу мен ќалыптастыру).

 Мəселеге осы тўрєыдан келгенде, є ы л ы м  т і л і – ќарым-ќаты-
настыѕ єылыми аясында жасалатын лексика-грамматикалыќ жїйесі бар 
тўтас ќўрылым. Єылым тілі ўєымыныѕ кеѕ болатын себебі, ол єылыми 
стильді танытатын тілдік ќўралдарды єана емес, єылыми ая (сфера) ќаты-
насындаєы барлыќ функционалдыќ-стильдік белгілерді, тїрлерді ќамти-
ды. Єылым тілі ўєымы – єылыми стильдіѕ ґзегі мен шеткері аймаєын 
ќўрайтын таѕбалыќ бірліктердіѕ, ќолданыстардыѕ грамматикалыќ жəне 
семантикалыќ ќўралдарыныѕ тўтас жїйесі.

Бїгінгі ќазаќ ќоєамында ќазаќ тілініѕ єылым тілі ретіндегі əлеуетіне 
кїмəндана ќараушылар табылады. Мўндай топќа ќарсы дау айту бей-бе-
рекет əѕгіме жїргізумен бірдей, ґйткені ондайлар єылым деп аталатын 
тылсым дїниені ана тілінде танып «ауызданбаєан» (даєдыланбаєан), 
сондыќтан олар їшін ќазаќ тілініѕ ґзі – жўмбаќ əлем. Ал жўмбаќ нəрсе-
ге тїрлі жорамал айту, жасанды кґріпкелдік жасау кімніѕ болмасын ќо-
лынан келеді жəне ќай уаќытта болмасын кездеседі. Кїмəншілдер мен 
секемшілдерге ќарсы басты дəлел – ќазаќ тілініѕ ґзі, оныѕ єылыми ой-
дыѕ небір ќалтарыстарын жеткізе алатын мїмкіншілігі. 

Ќазаќ тілініѕ єылым тілі ретіндегі ќалыптасу жолы тым əріде. Зерт-
теушілер ќазаќ тілінде єылыми стильдіѕ ќалыптасуын негізінен ХІХ 
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єасырдыѕ екінші жартысына апарып тірейді. Бабаш Əбілќасымов 
аталєан мерзімде єылыми стильдіѕ ќаншалыќты кґрініс алєаны тура-
лы «Єылыми стильге тəн баяндау їлгісі де кездеседі. Мўнда сґйлемдер 
ыќшам, тїсінікті болып ќўрылып, ондаєы сґздер ќарапайым, ґздерініѕ
негізгі, тура маєынасында ќолданылады. Бўл стильге жататын мате-
риалдарда єылыми-техникалыќ терминдер орысша кїйінде алынып, ќа-
заќша тїсінік беріліп отырады. Мəселен, магнит, яєни «темірді тартып 
алатўєын тас», «компас немесе сартша ќўбыланама», «мужская гимна-
зия яєни еркек балалар оќитўєын медресе», «метеорит (кґктен тїскен 
тас)», «телеграф яєни сым темір» тəрізді болып келеді», деп жазады. Єа-
лым сол дəуірге тəн єылыми əдебиет нўсќаларын санамалап кґрсетеді. 
Автор бўл алєашќы єылыми-кґпшілік əдебиеттердіѕ аударма сипатында 
жарыќ кґргенін айта келіп: «Сґйте тўра олар – сол дəуірдегі ќазаќ əде-
би тілініѕ жай-кїйін танытуда, єылыми тїсініктерді жеткізуде тіліміздіѕ 
ішкі мїмкіндіктерініѕ (сґз байлыєыныѕ, сґз оралымдарыныѕ) ќанша-
лыќ болєанын байќауда аса ќажетті материал» [5, 65 б.] деген ќорытын-
ды жасайды. 

Єылыми стильдіѕ ќалыптасуында ХХ єасырдыѕ басы елеулі кезеѕ
болды. Бўл уаќытта мəдени аренаєа озыќ ойлы ќазаќ зиялылары-
ныѕ шыєуы, олардыѕ тїрлі салада жазєан еѕбектері ќазаќ əдеби
тілініѕ ќолданылу аясы мен ќызметін барынша арттырды. Сондай-аќ
ќазаќ тілініѕ сґздік ќорында да жїйелену, сґздердіѕ стильдік белгіле-
ріне ќарай сўрыпталу їдерісі ерекше ќарќынмен жандана бастады. Сґй-
тіп, єылым тілініѕ ґркендеуі ХХ єасырдыѕ бас шенінен ґзгеше сипат 
алды. 

20-30-жылдары ќазаќша єылым тілін ќалыптастыруда ќазаќ зия-
лыларыныѕ аса кґрнекті ґкілдері Ə. Бґкейханов, А. Байтўрсынўлы,
Х.Досмўхамедўлы, М. Жўмабаев, М. Дулатов, Е. Омаров, Ж. Аймауы-
тов, С. Сейфуллин, Ќ. Кемеѕгеров, Б. Майлин, Х. Басымов, Н. Тґреќўлов,
Т. Шонанов, Ə. Ермеков, С. Ќожанов, Ќ. Жўбанов т.б. білім беру мен 
єылымды ана тілінде дамытудыѕ негізін ќалады. Олар єылымныѕ əр са-
ласында заман талабына сай ґз мамандары жоќ кезде əрі аудармашы, əрі 
єалым, əрі жазушы, əрі сыншы болып еѕбектер жазды. Кейіннен, яєни 
1920-30 жылдары бўл еѕбектерде ќолданылєан терминдер арќылы жоєа-
ры оќу орындарына арналєан оќулыќтар, єылыми-техникалыќ əдебиет-
тер кґп таралыммен ќазаќ тілінде басылып шыќты.
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Мəселен, Ахмет Байтўрсынўлыныѕ 1912-1928 жылдардаєы жарыќ 
кґрген əліппелері, оќулыќтары, жазу, емле, терминология мəселелері ту-
ралы жазылєан сыни маќалалары, М. Дулатовтыѕ «Есеп ќўралы» (1918-
1925), М. Жўмабаевтыѕ «Педагогикасы (Баланы тəрбие ќылу жолдары)»
 (1922, 1923), Ж. Аймауытовтыѕ «Тəрбие жетекшісі» (1924), «Психоло-
гиясы» (1926), «Жан жїйесі жəне ґнер таѕдауы» (1926), Е. Омаровтыѕ 
«Пішіндемесі» (1924, 1928), «Физикасы» (1930), Х. Досмўхамедўлыныѕ 
«Жануарлары» (1922), «Табиєаттануы» (1922), «Адамныѕ тəн тірлігі» 
(1927), Ќ.Кемеѕгеровтіѕ «Оќу ќўралы» (1928),«Ќазаќша-орысша тіл-
машы» (1927), С. Ќожановтыѕ «Есеп тану ќўралы» (1924), Ə. Ермековтіѕ 
«Ўлы математика курсы» (1935) т.б. кґптеген еѕбектерді атауєа болады 
[6, 258-259 бб.]. 

Демек, єылым тілін дамытуда жеке тўлєалардыѕ, мəдениет ќайраткер-
лерініѕ орны ерекше болды. Олардыѕ тїрлі єылым салалары бойынша 
жазєан еѕбектері ќоєам тарапынан їлкен ілтипатпен ќабылданды. Осы 
орайда Ахмет Байтўрсынўлыныѕ есімі айрыќша аталады. Ахаѕныѕ ќазаќ 
єылымына сіѕірген еѕбегі оныѕ ізбасарлары тўрєысынан тґмендегідей 
баєаланады: «Ахаѕ бірсыпыра єылым тїрін ќазаќ тілінде дамытты, əсіре-
се ќазаќ тіл білімін дамытып, оны ќазаќ тілінде сипаттады. «Тіл – ќўрал», 
«Тіл жўмсар», «Əліпби», «Оќу ќўралы», «Баяншы» сияќты оќулыќтар 
шыєарып, єылыми-педагогикалыќ, проблемалыќ маќалалар жариялау 
арќылы ол ќазаќ тілін єылым тіліне айналдырды [7, 121 б.]. 

Ќазіргі кезде єылым саласын ќазаќ тілінде ґркендетуге їлкен 
мəн беріліп отыр. Бўл ќазаќ тілініѕ єылыми аяда ќолданылуы жаѕа ќар-
ќын алып жандана бастауына ґз ыќпалын тигізді. Ќазаќ тіліндегі єылы-
ми-техникалыќ əлеует – Ќазаќстан єылымыныѕ ќўрамдас бір бґлігі. Тїр-
лі салалардаєы жарияланып жатќан єылыми, оќу-єылыми еѕбектер ќа-
заќ тілініѕ єылым тілі ретіндегі мїмкіншілігін танытатын тілдік кґрсет-
кіштер жəне олардыѕ тілін лингвистикалыќ тўрєыдан ќарастыруєа негіз 
болады. 

Єылым тілін зерттеу мен дамытуєа байланысты мына мəселелерге на-
зар аудару керек. Ол – єылыми ойлау, оныѕ ќыр-сырын аныќтау, бїгінгі 
тіл білімініѕ жетістіктерін єылым тілін зерттеуде пайдалану жəне єылым 
саласында тілді ќолдану мəдениетін жетілдіру мəселелері. Єылыми мəтін 
мамандандырылєан аќпарат беру/ќабылдау жаєынан коммуникация-
ныѕ ґзге тїрінен ерекше. Єылыми тілге тəн мынадай белгілер болады: 
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єылыми мəтінде сґз желісі логикалыќ жїйеге баєынады, ґзара бірімен-
бірі байланысты арнаулы аќпараттар баяндалады, сґз сипаттау тїрінде 
болып, дəлдікке ерекше мəн беріледі [8, 36 б.]. 

Ой тіл арќылы айтылєан мазмўнныѕ негізін ќўрайтынын ескерсек, 
адам ќызметініѕ єылыми саласы да тіл (сґйлеу) ќызметі мен ой əрекетініѕ 
бірлескен кезінде єана жїзеге асады. Сґйлеудіѕ де, єылыми ќызметтіѕ де 
нəтижесі – мəтін. Сондыќтан тіл ќызметін сґз еткенде ойлау мəселелерін 
назардан тыс ќалдыру мїмкін емес. 

Єылыми тіл – єылыми аќпараттыѕ ґмір сїруініѕ логикалыќ ўйым-
дасќан формасы. Єылыми ќызметтіѕ єылыми стильмен жазылєан
мəтінге айналуы бірден жїзеге аса ќоймайды. Єылыми аќпараттардыѕ 
єылыми стильге тəн тілдік формаларда кґрінуі їшін шыєармашылыќ 
ойлаудыѕ бірнеше кезеѕін басынан ґткереді. Сонда єылыми ойлау тіл-
дік формада кґріну барысында ойлаудыѕ басќа типтерімен, əуелі интуи-
тивті, стихиялы ойлау тїрлерімен де тыєыз ќарым-ќатынаста болады. 
Субъективтіліктіѕ де єылыми туындыныѕ дайындалу барысында ыќпалы
кездесіп отырады. Єылыми ойлау ґз бастауын бўќаралыќ тəжірибеден 
алады. Ґйткені бастапќы кезде кґлемді аќпараттыѕ ґѕделуі индивидуал-
дыќ, эмоционалдыќ деѕгейде жїргізіліп, ыќшамдалєан жїйелі ќалыпќа 
ене ќоймайды. Оныѕ ґз психологиялыќ жеке сəттері болады. Зерттеуші 
єылыми мəтінніѕ шынайы (идеалды) бейнесін (моделін) ќўрастыру їшін 
дайындыќ кезеѕін ґткізеді. 

Єылыми шыєарманыѕ толыќ тілдік формаєа кґшуі, яєни єылыми стиль-
мен жазылєан туындыєа айналуы – бўдан кейінгі кезеѕніѕ жемісі. Мўнда 
зерттеушініѕ шыєармашылыќ ойлауы психологиялыќтан ќатаѕ логика-
лылыќќа, объективтілікке, стихиялылыќтан жїйелілікке ауысады. Єылы-
ми баяндаулар айќын синтаксиске негізделіп, сґздердіѕ орын тəртібініѕ 
саќталуында логикалыќ бірізділік орын алады. Бўл сəтті коммуникативтік 
кезеѕ деп атайды. Єылыми ой жаѕа білім ретінде логикалыќ жолмен жа-
салєан аќпарат пен ќўрылымдар арќылы танылады, тіл соларды неєўрлым 
дəл бейнелеу їшін, жеткізу їшін ќолданылады. Єылыми шыєарманыѕ ав-
торы жалпыєа бірдей ќабылданєан жаєдайларєа сїйене отырып, зерттеу 
нысаныныѕ негізгі белгілерін айќындайды. Олар пайымдаулар мен дəлел-
деулерді наќты жеткізуге, дамытуєа ўмтылады, мəселені логикалыќ жїйе-
лілікпен баяндап, єылыми абстракция жасайды, єылыми ой мен єылыми 
тілдіѕ ажырамас бірлігі – єылыми мəтінді тудырады.
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Сґйтіп, єылыми стильде шыєармашылыќ ойлау єылыми стильді
ўйымдастырушы, ќалыптастырушы негізгі экстралингвистикалыќ фак-
тор ретінде орын алады. Ойлау ќызметі єылыми салада ќолданылатын тіл-
дік жїйеніѕ сўрыпталуына ыќпал ететін тəсіл болып табылады. Ойлау-
дыѕ ґзі динамикалыќ ќўбылыс болєандыќтан, тілдік формада єылыми 
мəтінніѕ тууы ойлаудыѕ бірнеше сатысынан кейін єана жїзеге асады. 
Жоєарыда айтылєандарды ескере келіп, ол їдерісті мынадай кезеѕдерге 
бґлуге болады: 1) шыєармашылыќ ойлаудыѕ коммуникативтілікке дейінгі 
кезеѕі; 2) шыєармашылыќ ойлаудыѕ коммуникативті кезеѕі. Нəтижесінде 
єылыми тілдік шыєарма дїниеге келіп єылым кеѕістігін жаѕа аќпарат-
тармен толыќтырады.

Єылыми саладаєы ќарым-ќатынастыѕ негізгі бірлігі болып табылатын 
єылыми мəтінді, оны интерпретациялаудыѕ тетіктері (мəселен, прагма-
тикалыќ факторлар – болжам, тїсініктілік деѕгейі, баєалауыштыќ мəн-
дер), субъект категориялары (адресант жəне адресат факторлары) тереѕ 
зерттеуді ќажет ететін мəселелер болмаќ.

Келесі бір жайт – єылыми тіл мəдениетін игеру. Єылыми тілдіѕ мə-
дениеті жаѕа білімді бўрынєы белгілі білім мəнмəтінінде дəлдікпен, 
логикалыќ жаєынан жїйелі, эстетикалы тїрде жеткізуде болса керек, 
сондай-аќ ол білімді адресаттыѕ нəтижелі ќабылдауы да ескеріледі. 
Єылыми тілдіѕ коммуникативті мəнін дўрыс тїсіну жəне оныѕ тіл 
мəдениетін шынайы игеру – єылыми шыєармашылыќтыѕ нəтижелілі-
гіне жетелейтін ќажетті алєы шарт. Сондыќтан єылыми тіл мəдение-
тініѕ нормаларын жетік білу – єылыми ізденіспен айналысатын əр-
бір маманныѕ міндеті. Сонда єана єылыми ќарым-ќатынас аясында 
тілді ќолданудыѕ шеберлігіне ќол жеткізуге болады. Əдеби тілдіѕ 
сґздік ќўрамы мен грамматикалыќ ќўрылымын жете білетін, сґз ќол-
дану амал-тəсілдерін еркін игерген тəжірибелі маман єылыми тіл-
діѕ нормасына ќайшы ауытќулардыѕ ґзін орнымен ќолдана отырып,
ізденістіѕ нəтижелілігіне ќол жеткізеді. Єылыми тілдіѕ нормаларын 
игеру арќылы əдеби тілдіѕ кґптїрлілігі, оныѕ нормаларыныѕ сан
алуандыєы айќындала тїседі. 

Єылым саласында ќазаќ тілініѕ ќолданылуы артып отырєан кезде осы 
мəселелер барынша ґзекті болып табылады. Біз єылым тілін лингвисти-
калыќ жаєынан зерттеудіѕ кейбір аспектілерін єана сґз еттік. 
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