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Қазақстан Республикасындағы тіл саясатын іске асырудың 

2020- 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001045#z8

Бағдарламаның мақсаты: қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі толыққанды 
қызметін қамтамасыз ете отырып, латын графикалы әліпби негізінде қазақ 
тілін жаңғыртуға, тіл мәдениетін одан әрі арттыруға және тілді капиталды 

дамытуға бағытталған үйлесімді тіл саясатын жүргізу /

Государственная программа по реализации языковой 

политики

в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годыГосударственная программа по реализации языковой политики
в Республике Казахстан на 2020 – 2025 годы

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001045#z11

Цель программы : ведение гармоничной языковой политики, 
направленной на модернизацию казахского языка на основе 

латинографического алфавита, дальнейшее повышение языковой 
культуры и развитие языкового капитала, обеспечивая полноценную 

деятельность казахского языка как государственного языка
деятельность казахского языка как государственного языка

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1900001045#z8
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900001045#z11
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Фромкин В. Тіл біліміне кіріспе: ғылыми / 

В.Фромкин, Р. Родман, Н. Хайамс; ред.М.М. Тәжин; 

ағыл.тілінен ауд.: М. Жаңабеков, Б.Мизамхан, 

Ұ.Ісләмова.-10-басылым.- Астана: «Ұлттық аударма 

бюросы» қоғамдық қоры, 2018.-608 б.+Электрондық 

нұсқа    (16,8 Мб).-(Рұхани жаңғыру. Жаңа 

гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық).

Бұл кітапта тіл ғылымы, фонетика, грамматика, 

морфология мен синтаксис мәселелері баяндалады. 

Тілдік өзгеріс, тілді меңгеру, жазба тілдің негіздері, тіл 

және адам миы сияқты жекелеген мәселелер де 

қамтылған. Жалпы оқырман қауымға лингвистика 

ғылымы жөнінде алғашқы мағлұмат беруді көздейді.
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.

Тер-Минасова С.Г. Тіл және мәдениетаралық 

коммуникация: оқулық / С. Г. Тер-Минасова ;  ред.

М. М. Тәжин; орыс.тілінен ауд. Х. Ордабекова; Ш. 

Бағиева. - Астана: «Ұлттық аударма бюросы" қоғамдық 

қоры, 2018. - 320 б. + Электрондық нұска (11,3 Мб). -

(Рухани жаңғыру. Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ 

тіліндегі 100 жаңа оқулық).

Қазақ тілінде алғаш басылып отырған бұл оқулық түрлі 

ұлт, мәдениет өкілдерінің өзара ұғынысып, ортақ тіл 

табысуы үшін не маңызды екенін егжей-тегжейлі 

түсіндіреді.
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Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі : 

ғылыми. - Алматы : Ұлттық аударма 

бюросы, 2019. - 596 б. - (Рухани жаңғыру. 

Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық).
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Әлметова Ә.С. Қазақ тілі: Негізгі стандарттан 

жоғары деңгей: оқулық / Ә. С. Әлметова ; 

ҚР Білім және Ғылым министрлігі. - Алматы,

2015. - 232 б. 

Оқулықтың мазмұны негізгі стандарттан жоғары 

деңгей бойынша 19 сабақтан тұрады. Әрбір сабақ 

сөйлеу әрекеті түрлеріне (оқылым, жазылым, 

тыңдалым, айтылымға) қатысты тапсырмалар мен 

жаттығуларды қамтиды.
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Айтбайұлы Ө. Қазақ тіл білімінің терминологиясы 

мәселелері: ғылыми. 1-том / Ө. Айтбайұлы. - Алматы: 

Абзал-Ай, 2013. - 400 б. 

Кітапта қазақ тілі лексикасының ең күрделі де бай 

саласы - терминологияның жүз жылға таяу тарихы 

зерттеліп, оның жасалу, қалыптасу, даму жолдары 

сараланған. Әдеби тілдің, оның ішінде ғылым тілінің 

өркендеуіне септігін тигізген терминдік жүйе туралы 

бұрын-соңды айтылған әр алуан пікірлерді сарапқа сала 

отырып, автор өзіндік топшылауларын алға тартады, 

термин жасау принциптеріне өзінің тың көзқарасын 

ұсынады.
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.

Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі: 

ғылыми / Қазақстан Республикасы білім және ғылым

министрлігі ғылым комитеті,А. Байтұрсынұлы

атындағы тіл білімі институты ; ред.: Е. З. Қажыбек,

А. М. Фазылжанова. - Алматы : Дәуір, 2016. - 1472 б.

7 миллоннан астам сөзқолданысы бар мәтіндік

(тілдік) база негізінде жасалған сөздікте қазақ тілінің

бес стилінен (ғылыми, көркем әдебиет, 

публицистикалық, ресми-іскері, сөйлеу) және әртүрлі

мәтіндерден құралады.
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Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр: ғылыми. I-том : 

Мақалалар, баяндамалар жинағы / Ә. Қайдар. - Алматы : 

"Сардар" баспа үйі , 2014. - 520 б.

Бұл кітапта автордың әр жылдары газет, журнал 

беттерінде жарияланған жалпы лексикология 

саласындағы сөзтану және түбіртану, ономостика, 

этимология, этнонимка, терминология, фразеология мен 

паремиология, этнолингвистика салаларына арналған

мақалаларының таңдаулылары топтастырылған. 
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Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр : ғылыми. II-том  : 

Мақалалар, баяндамалар жинағы/ Ә. Қайдар. - Алматы: 

"Сардар" баспа үйі , 2014. - 512 б.

Жинаққа автордың газет, журнал беттерінде жарық көрген

мемлекеттік тіл, көп ұлтты Қазақстан жағдайындағы қазақ

және орыс тілдерінің қызметі, тіл білімі тарихы, тіл

құрылысына арналған ғылыми мақалалары мен 

баяндамалары алғаш рет топтасытырылып отыр. 
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Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр: ғылыми. V-том: Қазақ

тіліндегі имитативтер / Ә. Қайдар. - Алматы: "Сардар" 

баспа үйі , 2014. - 304 б.

Монография қазақ тілі деректері негізінде сөз қоры

ретінде қалыптасып, фоно- морфосемантикалық бір

жүйеге үйлесіп және мыңдаған туынды тұлғаларға

негіз болып жалпы тілдің дамуына қомақты үлес

қосқан имитатив құбылысын, оның тілдік табиғатын

танып білуге арналған. 
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Қайдар Ә. Ғылымдағы ғұмыр: ғылыми. VI-том : 

Қазақ тілі этимологиясының ғылыми- теориялық

негіздері / Ә. Қайдар. - Алматы : "Сардар" баспа үйі

, 2014. - 256 б.

Бұл кітапта "Қазақ этимологиялық сөздігін" 

жасауға болатын этимологиялық зерттеулердің

ғылыми- әдістемелік негіздері, мақсаты мен 

міндеттері, әдістері мен принциптері көрсетілген.
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Исаев С. Қазақ тілі білімінің мәселелері: ғылыми / 

С.Исаев; Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамы.-

Алматы: Абзал-Ай, 2014.- 640  б.

Көрнекті тілші -ғалым С.М.Исаевтың                           

(1938-1999) қазақ әдеби тілінің тарихы, мерзімді 

баспа сөз тілінің дамуы, қазақ әдеби тілінің кеңестік 

кезеңінде дамуына байланысты жазылған зерттеу 

еңбектері топтастырылып жарық көріп отыр. 

Сондай-ақ жинақта ғалымның ғылыми еңбектерінің 

тізімі келтіріліп өмірбаяндық деректері берілген.
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Жақсылықова К.Б. Кәсіби қазақ тілі: (ақпараттық-

телекоммуникациялық технологиялар саласына) : 

оқулық / К. Б. Жақсылықова. - Алматы, 2013. - 215 б.
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. 

Мұса А.О. Қазақ тілі. Ускоренный курс для 

начинающих : учеб. пособие / А. О. Мұса. -

Алматы : Экономика, 2007. - 227 с.
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. 

Қазақ тілінің синонимдер сөздігі: 16500 сөз/ ред. 

С.Бизақов.- Алматы: Арыс,2005.- 720 б.                                

-(Мәдени мұра).

Синонимдер – тіл байлығының көрсеткіші, сөз қорының 

асыл қазынасы. Әрбір тілдің қандай дәрежеде дамып 

жетілгендігі, оның байлығы мен оралымдығы, көркемдігі  

синонимдер арқылы көрінбек. Қазақ әдеби тілі лексиканың 

байып, даму барысы жөнінде мол мәлімет берерлік, бұл 

ұсынылып отырған сөздік ғылыми қызметкер мен 

әдебиетшілерге, баспасөз бен ағарту саласындағы 

қаламгерлерге, оқушылар мен студенттерге, ана тілін 

тереңдеп үйренуге ден қойған қалың оқырман қауымға 

арналады.  


