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САУАТТЫ ЖАЗЫЛҒАН ОҚУЛЫҚ – САПАЛЫ МАМАН ДАЙЫНДАУДЫҢ НЕГІЗІ 
 
Түйін. Мақалада педиатрия факультеті студенттеріне арналған қазақ тіліндегі оқулықтар мен оқу құралдарының 
тіліне шолу жасалған. Авторлар қазақ тілінде жазылған оқулықтар мен оқу құралдарындағы грамматикалық 
қателіктерді көрсетіп, олардың себептерін жан-жақты түсіндірген. Қазақ тіліндегі сөйлемдегі сөздердің орын 
тәртібі, сөз тіркестерінің дұрыс қолданылуы, құрмалас сөйлемдердің жасалуы қалай болуы керек екендігі ашып 
көрсетілген. Оқулықтара мен оқу құралдарындағы кемшіліктерге нақты талдауы жасалынып, қазақ тілінің 
грамматикалық заңдылығы бойынша қалай болу керек екендігі түсіндірілген. Авторлар медицина ғылымының қазақ 
тілінде дамуы үшін дәрігер ғалымдар тіл мамандарымен бірлесе жұмыс істеу керек деген қорытындыға келеді. 
Түйінді сөздер: оқулық тілі, сөз тіркесі, сөйлем, сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі  
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РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ УЧЕБНИКОВ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Резюме. В статье представлен обзор языка учебников и учебных пособий на казахском языке для студентов 
педиатрического факультета. Авторы показали основные грамматические ошибки, которые встречаются  в 
учебниках и учебных пособиях, написанных на казахском языке и подробно объяснили их причины. Раскрывается 
порядок расположения слов в предложении на казахском языке, правильное употребление словосочетаний, 
составление составных предложений. Также проведен подробный  анализ учебников и учебных пособий, отмечены 
недостатки и ошибки, допущенные в них, разъяснено, как  должно быть правильно по законам грамматики  
казахского языка. Авторы приходят к выводу, что для развития медицинской науки на казахском языке ученые-
медики должны работать совместно со специалистами-языковедами. 
Ключевые слова: язык учебников, словосочетание, предложение, порядок слов в предложении  
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THE LANGUAGE OF SCIENCE IS THE SUPPORT OF THE STATE LANGUAGE 

 
Resume. The survey of languages used in textbooks and manuals in the Kazakh language for students of pediatric faculty is given 
in this article. The authors present and try to explain the reasons of the main grammatical mistakes which we can see in 
textbooks and manuals published in Kazakh. They draw the attention to the word order in sentences in Kazakh, the right usage 
of word combinations, making up sentences. As well the detailed analysis of textbooks and manuals is given, drawbacks and 
mistakes are reasoned by the rules of the Kazakh language grammar. The authors come to conclusion that to develop medical 
science in the Kazakh language scientists of medicine have to work jointly with specialists in linguistics.   
Keywords: language of book, phrase, sentence, word order in a sentence  
 
Өзектілігі: Қазір әлемде ғылымның даму қарқыны 
ерекше және бәсекелестік те өте жоғары. Ғылымның 
дамуы мемлекеттің экономикасын ғана емес, тілінің, 
мәдениетінің дамуына зор ықпал етеді. Осылайша 
дамыған ғылым тілі мемлекеттік тілдің өркендеуіне 
өз үлесін қосады. Мемлекеттік тілді дамытудың бір 
жолы – ғылым тілін дамыту деген қорытынды 
жасауға болады. 
Материалдар мен әдістер: мақалаға негіз болып 
педиатрия факультетіне арналған оқулықтар 
алынды. Оқулықтарға тілдік талдау жасау барысында 
салыстармалы және салыстырмалы-салғастырмалы 
әдістерді қолданылды. 

Негізгі бөлім: Қазақ тілі – әлемдегі ең бай тілдердің 
бірі. Алтайдан Атырауға дейінгі ғана емес, Қытай 
жеріндегі қазақ пен Иран жеріндегі қазақтар бірін-
бірі еш қиындықсыз түсінеді. Бұл – тілдің лексика-
грамматикалық құрылымының әбден 
қалыптасқанын, фонетикалық жүйесінің жетілгенін 
білдіреді. 1926 жылы Бакуде өткен I Түркологиялық 
съезде сөйлеген сөзінде А.Байтұрсынұлы қазақ тілі 
туралы: «Это самый совершенный, самый стройный 
язык» [1, 276],– деген. Төменде осындай жүйелі, бай 
тілімізді медицина ғылымында қалай қолданып 
жүрміз дегенге тоқталмақпыз. 
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Кеңес Өкіметі кезінде медициналық жоғары білімнің 
тек орыс тілінде берілуі бұл салада ғылыми стильдің, 
медициналық терминдердің дамуына тұсау болды. 
Еліміз тәуелсіздік алған соң, жоғары оқу 
орындарында медициналық білім қазақ тілінде 
беріле бастады. Көптеген оқулықтар мен оқу 
құралдары орыс тілінен қазақ тіліне аударылды. 
Сонымен қатар медицина ғылымының дамуына 
үлестерін қосып жүрген ғалымдарымыз да қазақ 
тілінде оқулықтар жазуды қолға алды. Біз осы 
мақалада педиатрия факультеті студенттеріне 
арналған оқулықтар тіліне тоқталуды жөн көріп 
отырмыз, себебі педиатрия факультеті біраз жыл 
жабылып қалғандықтан, осы мамандыққа  қатысты 
оқулықтар жазылуы саябырсып қалды. 
Қазақстандағы педиатрия ғылымының дамуына зор 
үлес қосқан академик К.С.Ормантаев бір төбе болса, 
педиатрия факультеті студенттеріне оқулықтар 
жазып жүрген мамандардың арасында 
Б.Х.Хабижановты, С.Х.Хамзинді, Қ.Тұрсыновты, 
Е.Т.Дадамбаевты, Ғ.Ғ.Құттықожанованы, 
А.С.Тыныбековты ерекше  атап өткен жөн. 
Педиатрия факультеті студенттеріне арнап жазылған 
оқулықтар мен оқу құралдарына шолу жасаған кезде, 
олардың тілдерінде азды-көпті кемшіліктер  кездесіп 
қалатынын байқадық. Алдымен сөйлем 
құрылысында кездесетін кемшіліктерге шолу 
жасайық. Мысалы, «Диатез термині «тұқымындағы 
бейімділік» деген ол кеңес одағында елдерде тараған 
түсінік» [2, 26]. Бұл сөйлемді: «Диатез термині 
«тұқымындағы бейімділік» дегенді білдіреді деген 
түсінік Кеңес Одағында құрамындағы елдерде кең 
тараған»,– десек, әлдеқайда жатық болып шығар еді. 
Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің сәл бұзылуы 
осындай селкеулікке алып келген. Бұл сөйлем 
түсініксіз деп айта алмаймыз, дегенмен қазақ тілінің 
сөйлем құрылысына келмейтіні көрініп тұр. 
Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі дұрыс 
сақталмаған сөйлемдерге тағы да бірнеше мысал 
келтірейік: «Осы мақсатпен уақытылы базданған 
жерді тазартып, шомылдыру (суға емен қабығының, 
миндал кебегінің, таниннің, череданың қайнатпасын 
қосу) керек» [2, 31]. «Құрсақ қуысының жоғары 
қабатында бауыр, көк бауыр, ұлтабар және ұйқы 
безінің жартысынан көбі, ал төменгісінде – жіңішке 
және тоқ ішектер орналасқан» [3, 13]. «- мұрнынан 
тұрақты су ағады, емі нәтижесіз;» [4, 29]. Бірінші 
сөйлемде мезгіл пысықтауыш (уақытылы) өз 
орнында тұрған жоқ. Бұл сөйлемді былай құрған 
дұрыс болады: «Осы мақсатпен базданған жерді 
уақытылы (немесе дер кезінде) тазартып, баланы 
(нәрестені) шомылдыру (суға емен қабығының, 
миндал кебегінің, таниннің, череданың қайнатпасын 
қосу) керек». «... сапалық сын есімдер пысықтауыш 
қызметінде жұмсалуы үшін, баяндауыш болған 
етістіктің дәл алдында тұруға тиісті» [5, 186], яғни 
пысықтауышты баяндауыштың алдына қоямыз 
(уақытылы тазартып).   Екінші сөйлемді:  «Бауыр, көк 
бауыр, ұлтабар және ұйқы безінің жартысынан көбі 
құрсақ қуысының жоғары қабатында ал төменгі 
қабатында жіңішке және тоқ ішектер оналасқан»,– 
деп өзгертсек, қазақтілді оқырманның қабылдауына 
әлдеқайда жеңіл болар еді деп ойлаймыз. Ал үшінші 
сөйлемді: «- мұрнынан су тұрақты түрде ағады, ем 
нәтиже бермейді»,– деп сәл жөндеп, қазақ тілінің 
синтаксистік заңдылығына келтіруге болады.  
Сөйлем мүшелерінің толық болмауы және тыныс 
белгісінің дұрыс қойылмауы – сөйлемдегі ойды 

нақты жеткізбейді. Мысалы: «Міндетті түрде 
анықтама бюросы болады, оның қызметкерлері 
телефонмен бар сұрақтарға жауап береді» [6, 8]. Бұл 
сөйлем құрмалас сөйлем бола алмайды. Құрмалас 
сөйлем болуы үшін, сөйлемнің екі сыңары күрделі бір 
ойды білдіруі керек. Бұл сөйлемде екі түрлі ой 
айтылып тұр. Бірінші сыңарында емханада анықтама 
бюросы болуы керек екендігі туралы айтылған, ал 
екінші сыңарында анықтама бюросындағы 
қызметкердің міндеті сөз болады. Сондықтан сөйлем 
былай құрылуы тиіс: «Емханада міндетті түрде 
анықтама бюросы болады. Анықтама бюросының 
қызметкері барлық сұрақтарға телефон арқылы 
жауап береді». Осылайша бұл сөйлемді жай сөйлемге 
айналдырып, қажетті сөйлем мүшелерімен 
толықтырған жөн деп ойлаймыз. Күрделі бір ойды 
білдіріп тұрмағандықтан, бұл сөйлемді арасына үтір 
қойып құрмалас сөйлем ретінде берген дұрыс емес. 
Тағы бір мысал: «Круп – көмейдің өзіндік 
қабынуымен жүріп, көрінісі – дөрекі жөтел, дауыстың 
қарлығуы, стеноздық шулы тыныс сияқты үштік 
белгілермен сипатталады» [4, 21]. «Круп – көмейдің 
өзіндік қабынуы арқылы жүреді. Дөрекі жөтел, 
дауыстың қарлығуы, стеноздық шулы тыныс сияқты 
үш белгі арқылы оны анықтауға болады»,– деп жай 
сөйлемге айналдыру арқылы ойды түсінікті етіп 
жеткізуге болатын еді.  
Енді мына сөйлемге назар аударайық: «Жалпы құрсақ 
қуысын жоғары және төменгі екі қабатқа бөледі» [3, 
12]. Сөйлемдегі бастауыштың жоқтығы сөйлемнің 
құрылысын бұзып тұр. Құрсақ қуысын екіге кімдер 
бөлетіндігі айтылмаған. Бұл сөйлемнің баяндауышы 
болып тұрған етістікті ырықсыз тұлғасына өзгерту 
арқылы былай жөндеуге болады: «Жалпы құрсақ 
қуысы жоғары және төменгі болып екі қабатқа 
(бөлікке) бөлінеді».  
Қазақ тілінде жазылған медициналық еңбектердің 
тілінен орыс тілінің синтаксистік құрылымының 
ықпалы байқалып тұрады. Оның себебі қазір қазақ 
тілінде медициналық оқулықтар жазып жүрген 
ғалымдар медициналық оқу орындарын орыс тілінде 
бітіргендер. Ол кезде қазақ мектебін бітірген 
түлектер де емтиханды қазақша тапсырғанымен, ары 
қарай медициналық жоғары білімді тек орыс тілінде 
алатын. Орыс тілінде білім алу олардың сөз 
саптауларына да әсер еткен. Оның себебін  
А.Байтұрсынұлының: «Біздің жасынан орысша я 
ноғайша оқыған бауырларымыз сөздің жүйесін, 
қисынын нағыз қазақша етіп жаза алмайды, я жазса 
да қиындықпен жазады. Себебі жасынан қазақша 
жазып дағдыланбағандықтан. Орысша оқығандар 
орыс сөзінің жүйесіне дағдыланып үйренген. 
Ноғайша оқығандар ноғай сөзінің жүйесіне 
дағдыланып үйренген. Қазақ сөздерін алып, орыс я 
ноғай сөзінің жүйесімен тізсе, әрине, ол нағыз 
қазақша болып шықпайды» [7, 30],– деген сөзімен 
түсіндіруге болады. Сөзіміз дәлелді болуы үшін мысал 
келтірейік: «Құрсақ қуысының алдыңғы қабатының 
бұлшық еттері нашар дамыған, бір-бірінен ажырату 
қиындық туғызады» [3, 10]. Бұл орыс тіліндегі: 
«Мышцы переднего слоя брюшной полости развиты 
слабо, их трудно отличить друг от друга»,– деген 
сөйлемнің үлгісімен беріліп тұр. Қазақ тілінің 
синтаксистік құрылымы бойынша бұл сөйлем: 
«Құрсақ қуысының алдыңғы қабатының бұлшық 
еттері нашар дамығандықтан, оларды бір-бірінен 
ажырату қиындық туғызады»,– болуы тиіс. Мұндай 
себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем 
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туралы профессор Қ.Есенов былай дейді: 
«Сабақтастың бұл түрінде бағыныңқы компонент 
басыңқыда хабарланған ой желісінің себебін білдіріп 
тұрса, осы себептің нәтижесінде басыңқыда оның 
салдары келіп шығады.» [8, 94]. Жоғарыда берілген 
сөйлемнің екінші сыңарында құрсақ қуысының 
алдыңғы қабатының бұлшық еттерін бір бірінен 
ажырату қиын екендігі айтылса, бағыныңқы сыңары 
оның себебін көрсетіп тұр. Осы үлгімен жазса, 
автордың айтайын деген ойы айқындала түсетін еді. 
Орыс тілінің «игі әсері» тиген тағы бір сөйлемге 
тоқталайық: «Күл – коринебактерияның токсигенді 
штамымен шақырылып, негізінен ауа-тамшылы 
жолымен таралып, енген жерінде фибринозды 
жабынды дамып, өзіндік уыттану белгілерімен және 
жүрек-қантамыр, жүйке, несеп жолдарының 
асқынуларымен сипатталатын жедел жұқпалы дерт.» 
[4, 29]. Алдымен осы сөйлемдегі 
«коринебактерияның токсигенді штамымен 
шақырылған» деген сөз тіркесіне тоқталайық. Бұл 
орыс тіліндегі «вызванный токсигенными штамами 
коринебактерии» деген сөз тіркесінің сөзбе-сөз 
аудармасы. Қазақ тілінің грамматикалық заңдылығы 
бойынша «коринебактерияның токсигенді штамы 
әсерінен пайда болған». Енді бүкіл сөйлемді қазақ 
тілінің сөйлем құрылысы заңдылығына келтіріп 
көрейік: «Күл – коринебактерияның токсигенді 
штамы әсерінен пайда болатын, негізінен ауа-
тамшылы жолымен таралатын, енген жерінде 
фибринозды жабынды дамитын, өзіндік уыттану 
белгілері бар және жүрек-қантамыр, жүйке жүйесі, 
несеп жолдары ауруларының асқынуларына алып 
келетін, жедел жұқпалы ауру.»  
Қазақ тілінде «сырқаттанып жүр екен», «дімкәс 
сияқты», «кесел жұқтырып алыпты», «ауырып 
қалыпты», «дертке шалдығыпты», «науқас екен» 
сияқты сөз тіркестерінің өзіндік реңктері бар. 
Осылардың ішінде «дерт» сөзі «жазылмайтын, емі 
жоқ ауыру» деген мағына береді, сондықтан 
жоғарыдағы сөйлемдегі «дерт» сөзін «ауру» сөзіне 
ауыстырған жөн деп ойлаймыз. Орыс тілінің 
синтаксистік үлгісімен құрылған тағы бір сөйлем: 
«Қызба өзінің жоғары деңгейіне дерттің 2-3 күні 
жетеді, кейде алғашқы күні». Бұл сөйлемде сөйлемнің 
баяндауышы өз орнында тұрған жоқ. «Қызба өзінің 
жоғары деңгейіне ауырудың 2-3 күнінде, кейде 
алғашқы күні жетеді.»,– деп баяндауышын орнына 
қойса, сөйлем қазақ тілінің синтаксистік 
заңдылығына сәйкес болады. 
Кейде құрмалас сөйлемнің түрін дұрыс таңдаудың да 
маңызы зор. Мысалы: «Жаңа туған балаларда үлкен 
шарбы көлденең тоқ ішектің алдыңғы бетін жауып, 
жіңішке ішекпен тек жанасады» [3, 12]. Осы қимыл-
сын бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлемді, 
салыстырмалы салалас құрмалас сөйлемге 
айналдырсақ, сөйлемдегі ой айқындала түседі: «Жаңа 
туған балаларда үлкен шарбы көлденең тоқ ішектің 
алдыңғы бетін жауып тұрады, ал жіңішке ішекпен 
тек жанасады». «Салыстырмалы салалас 
құрамындағы ал жалғаулығы да әр түрлі 
объектілерді даралап, олардың бір-бірімен өзара 
салыстырыла айтылуына мүмкіндік туғызады» [8, 
40]. 
«Нәрестелердің терілерінде, әсіресе арқасы мен 
иығында бірнеше аптада түсіп  қалатын жұмсақ 
шаштар кездеседі» [9, 14]. Орыс тілінде адам 
денесіндегі түк атаулы «волосы» деген бір-ақ атаумен 

беріледі (волосы на голове, волосы на теле), ал қазақ  
тілінде адамның басына өсетін түкті шаш десе, 
денесіндегіні түк дейді және мұндай сөздерге көптік 
жалғауы жалғанбайды. Қазақ тілінің сөздік қорын 
дұрыс пайдаланбау және көптік ұғымның берілу 
ерекшелігін білмеу осындай қателікке алып келген. 
Сондай-ақ оқулықтар мен оқу құралдарында қазақ 
тілінде баламасы бар сөздерді қолданбау да кездесіп 
жатады. Мысалы: «миндал кебегінің, череданың 
қайнатпасын қосу керек» [2, 31]. Осы сөйлемдегі 
миндаль – бадам [10, 574], череда – итошаған [10, 
674].  
Қазақ тілінде жазылған немесе орыс тілінен 
аударылған медициналық оқулықтар мен оқу 
құралдарындағы терминдердің қолданылуы туралы 
бөлек әңгіме қозғауға болады. С.Ж.Асфендияров 
атындағы ҚазҰМУ Терминологиялық комиссиясы да, 
Республикалық терминологиялық комиссия да бұл 
салада көптеген жұмыстар атқарып жатыр, дегенмен 
осы жасалған терминдердің оқулықтар мен оқу 
құралдарында қолданылуына байланысты арнайы 
зерттеу жұмыстары жүргізілген жоқ десе де болады. 
жасалған терминдерді бірізді қолдану мәселесін де 
шешу керек. Бұл әр қалалардағы медициналық оқу 
орындарында жарық көрген медициналық 
оқулықтар мен оқу құралдарын пайдалануға 
ықпалын тигізеді. 
 
Қорытынды: Қазақ тіліндегі медициналық ғылыми 
стиль қалыптасу үстінде. Бұл – ұзаққа созылатын 
үдеріс. Медицина ғылымы қазақ тілінде дамуы үшін, 
медицина мамандары мен тіл мамандары біріге 
атсалысуы қажет. Сапалы оқулық ғылымының бұл 
саласының мемлекеттік тілде дамуына зор үлесін 
қосатыны анық.  
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