
Оқулықтарға 
енетін терминдерді 
іріктеу мен қолдану 

мәселесі   
 

Шерубай Құрманбайұлы 

филология ғылымының докторы,  

профессор, ҚР ҰҒА-ның корр. мүшесі 

 



Оқулық – білім алушыларға  оқу пәнінің мазмұнын жүйелі, ғылыми негізде баяндап, 

нақты әрі барынша түсінікті тілмен жеткізудің негізгі құралы.  

Термин – білім алушыларға пәннің, ғылым мен 

өнер саласының сол оқулықтардағы қамтылған 

негізгі ғылыми ұғымдарының мәнін ұғындырып, 

мазмұнын ашып беретін кілт-сөз.  

Терминдер – оқытылатын пәннің негізгі мән-мазмұнын, ондағы басты ғылыми 

ақпараттарды жеткізетін тірек сөздер.  



Жаратылыстану. Жалпы 

білім беретін мектептің 1-

сыныбына арналған оқулық. 

С.Н.Кузнецова, Д.Н.Сапақов, 

И.Н.Васева, Ә.Қ.Жамиева, 

М.Қ.Құсайынова, М.Қ. 

Тасболатова. – Астана: 

«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ, 2017. – 96 б., 

сур.  

Оқулыққа 72 термин енген:  

ағза дің өсімдік жылыжай тыңайтқыш қопсыту 

қоректік 

заттар 

жанды 

табиғат 

жансыз 

табиғат  

сусепкіш ылғалдылық қоректік 

заттар  

мүмкіндігі 

шектеулі 

адамдар 

кемелдену 

кезеңі 

жасөспірім

дік кезең 

мұражай қозғалыс 

траекториясы 

көгөніс 

жапсырма 

түйме 

ермексаз электр 

энергиясы 

дыбыс 

көзі  

дыбыс 

толқындары  

ғимарат 

аспашам шам 

тізбегі  

қалташам отшашу қозғалтқыш табиғи 

дыбыс 

көзі 

магниттік 

қасиет 

 

магнит  сұйықтық табиғи 

жарық 

көздері 

шамшырақ 

 

әуежай 

тұқым  зілтемір  күнтізбе  қатты  

дене  

мәдени 

өсімдіктер 

жыл 

құстары  

аспан 

денелері 

ғарыш 

айлағы  

шоқжұлдыз глобус астрономия телескоп 



Осы терминдердің қолданысын мына мысалдардан көруге болады:  

Өсімдіктерді неліктен тірі ағза деп атайды? (9).  Өсімдіктер – тірі ағзалар (Сабақ тақырыбы).  

Өсімдіктер де жануарлар секілді тірі ағзаларға 

жатады (11). 

Діңі қатты, жуан, биік өсімдіктерді ағаш деп атайды 

(12).  

Адам мәдени өсімдіктерге күтім жасайды (13). Жабайы өсімдіктер күтімді қажет етпейді (13).  

Тұқымдардың қалай өнетінін білетін боласың  

(14). 

Тұқым қалай өнеді? (15).  

Күн сәулесінің әсерінен қоректік заттар пайда 

болады (17).  

Жылыжайларда өсімдіктерді жыл бойы өсіруге 

болады (17).  

Лондонда өткен сайыста Қабира Асқарова 65 

килограмдық зілтемірді көтерді (33). 

Жылдам әзірленетін тағамдардың құрамында түрлі 

дәмдеуіштер болады (37).  

Каникул кезінде табиғат аясында демалуға, 

киноға, мұражайға, ойын-сауық орталықтарына 

баруға болады (39). 

Қозғалыс траекториясы дегеніміз не? (44). 

Көптеген шоқжұлдыздар құдайлардың, аңыздағы 

кейіпкерлердің аттарымен аталады (51).  

«Астрономия» сөзі гректің «астрон» (жұлдыз), 

«номос» (заң) деген екі сөзінен шыққан. Ол 

«жұлдыздар заңы» деп аударылады (51).  

Сөйтіп алғашқы Ай күнтізбелері пайда болды (52).  Алғашқы телескоптардың қандай кемшіліктері 

болды? (54).  



Жаратылыстану. Жалпы 

білім беретін мектептің 2-

сыныбына арналған оқулық.                               

Т.А. Андрянова, В.Н. 

Беркало, Н.Ш. Жакупова, 

А.В. Полежаева. –  Астана: 

«Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» ДББҰ, 2017. – 96 

б., сур. 

Оқулыққа 122 термин енген:  

уылдырық аквариум жанартау градус тыңайтқыш кальций 

кеуде 

қуысы 

медуза барометр гипотеза атмосфера барометр 

эталон эврика рекорд масса температура 

 

полюс 

аққыш  тісжегі  километр экран океанариум пластик 

жанартау  хрусталь террариум хауыз  пиктограмма градус 

 кәдесый  расытхана  иінтірек  Лава полиэтилен бактерия 

ылғал-

сүйгіш 

бунақ-

денелілер  

 

жүзбе-

қанаттар  

 

жасанды 

серік  

траектория тіршілік 

ортасы  

бәсең 

дыбыс  

күн 

батареясы  

минералды 

тұздар  

су 

тұманы 

ылғалсүйгіш  жер асты 

сулары 

сүтқоректі

лер  

тұзсорғыш сүт-

қоректілер  

 ресурс жарық-

өткізгіштік  

бүркеніш 

рең  

 



Осы терминдердің қолданысын мына  

мысалдардан көруге болады:  

«Жануарлар тіршілік ортасына 

қалай бейімделеді?» (29).  

Ауа райы ашық кезде алыстағы 

заттарды анық көреміз (75).  

Олардың жүзбеқанаттары мен 

құйрығы бар (21). 

Суқоймаға өзен, көл, теңіз, мұхит 

жатады (21). 

Тісжегі біртіндеп тереңдей түседі 

(37). 

Мына екі нысанды салыстыр (56). 

Иінтіректі таразының кіртасарын 

немен ауыстыруға болады? (71). 

Су аққыш оның тұрақты пішіні жоқ 

(45).  

Оны алу үшін арнайы хауыздарда 

буландырады (5). 

 



72 термин 122 термин 

Бірінші сыныпта 9 пән, екінші сыныпта 10 пән 

оқытылады. Егер әр пәндегі терминдердің саны 

жаратылыстану оқулығындай болса, онда бірінші 

сыныпты аяқтаған бала 648, екінші сыныпты бітірген 

оқушы 1220 терминнің мағынасын біліп шығуға тиіс.  



«Сколько терминов должны знать наши дети?». 

                («Русский на 5» сайтынан http://russkiy-na-5.ru/articles/263  ) 

«Дело в том, что в моем детстве учебники не 

содержали такое количество терминов. И теории в таком 

объёме не было. Сегодня же складывается впечатление, что 

авторы наперегонки стараются включить в учебники как можно 

больше теории, как можно больше терминов – и чем раньше, 

тем лучше. Вы, может быть, не поверите, потому что в это почти 

невозможно поверить, но в сегодняшних детских учебниках 

можно увидеть огромный пласт терминологии университетского 

курса русистики. То, что я изучала на первом курсе 

филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, сегодня 

дается в некоторых учебниках для первого класса, а то, что я 

изучала на третьем курсе, ребята изучают, в зависимости от 

предпочтений авторов учебников, кто – в пятом классе, а кто-то 

и вовсе – во втором! Примеров множество.». 

Мақалада орта мектепке 

арналған орыс тілі 

оқулықтарына талдау 

жасалып, оларда 

қолданылған терминдер 

саны анықталған.  

http://russkiy-na-5.ru/articles/263
http://russkiy-na-5.ru/articles/263
http://russkiy-na-5.ru/articles/263
http://russkiy-na-5.ru/articles/263
http://russkiy-na-5.ru/articles/263


Доцент Нихат БИЛГЕН (Doç. Dr. H. Nihat BİLGEN).  

Бастауыш мектеп 1, 2 және 3-сынып оқулықтарының лексикалық ерекшеліктері. Анкара, 

Хажеттепе университеті Педагогика факультетінің ғылыми журналы, 1992 жыл.  İlk okul I., II 

ve III. sınıf ders kitaplarının sözel özellikleri Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 

Түрік мектептеріндегі бірінші сыныптың «Оқуды бастаймын 

(сауат ашу)», «Түрік тілі», «Өміртану (жаратылыстану)» және 

«Математика» оқулықтарында жалпы 1950 сөз қолданылған:  

982 – зат есім,  

421 – етістік, 

257 – сын есім,  

120 – жалқы атау,  

97 – үстеу,  

27 – есімдік,  

20 – одағай,  

14 – жалғаулық шылау,  

12 – септеулік шылау. 

Оқулықтарда 42 омоним, 39 көп мағыналы сөз, 38 термин, 16 

тұрақты тіркес және 1 мақал бар.   

Түрік тіліндегі бастауыш мектеп оқулықтарындағы термин қолданысы 
Екінші сыныптың «Түрік тілі», «Өміртану» және 

«Математика» оқулықтарында 3650 сөз қолданылған: 1912 

– зат есім,  

749 – етістік,   

499 – сын есім,  

238 – үстеу,  

170 – жалқы есім,  

29 – есімдік,  

23 – одағай,   

23 – жалғаулық шылау,  

11 – септеулік шылау.   

Оқулықтарда 70 көп мағыналы сөз, 65 омоним, 61 термин, 

46 тұрақты тіркес, 9 мақал-мәтел және 2 нақыл сөз бар.  

Үшінші сыныптың «Түрік тілі», «Өміртану» және «Математика» оқулықтарында 4242 сөз қолданылған: 

2204 – зат есім, 859 – етістік, 650 – сын есім, 244 – жалқы есім, 210 – үстеу, 30 – есімдік, 25 – одағай,  

21 – жалғаулық шылау, 9 – септеулік шылау.  Оқулықтарда 63 омоним, 56 көп мағыналы сөз, 71 термин,  

72 тұрақты тіркес және 9 мақал-мәтел бар». 



сусепкіш жапсырма түйме 

аққыш террариум 

жүзбеқанаттар 

расытхана 

иінтірек 

тұзсорғыш 

қалташам 

шамшырақ 

кіртас 

тісжегі 

Сіз білесіз бе? 



Оқулықтарда термин қолданудағы олқылықтар  

(бастауыш сынып негізінде)  

Оқулықтардағы 

терминдер 

санының тым 

көптігі 

 

Түрік бастауыш сынып оқушыларындағы терминдер саны 

біздің оқулықтардан қарағанда 10 есеге дейін аз.  

Оқушыларға 

мағынасы 

түсініксіз кірме 

сөздердің көп 

берілуі 

1-сыныпта: астрономия, глобус, каникул, кино, лейка, 

магнит, маяк, миграция, модель, телескоп, траектория, 

электр, энергия және т.б. 

 

 

2-сыныпта: аквариум, атмосфера, бактерия, барометр, 

газ, гигиена, гипотеза, градус, кальций, километр, кран, 

лава, магнит, масса, материал, медуза, микроб, минерал, 

минут, океанариум, палата, пиктограмма, пластик, 

полиэтилен, полюс, рекорд, ресурс, секунд, стадион, 

театр, температура, термометр, террариум, 

траектория, хрусталь, эврика, экран, эксперимент, 

электр, эталон тәрізді 40 кірме сөз кездеседі.  



Оқулықтарда термин қолданудағы олқылықтар  

(бастауыш сынып негізінде)  

Оқулықтарда 

жаппай 

қолданысқа 

енбеген жаңа 

терминдердің 

шектен тыс көп 

қолданылуы 

1-сыныпта: ағза, жылыжай, сусепкіш, зілтемір, көгөніс, 
дәмдеуіш, мұражай, күнтізбе, зымыран, ғарыш айлағы, 
жапсырма түйме, ермексаз, әуежай, жарықтандыру, 
шамшырақ, ғимарат, аспашам, қалташам, отшашу және т.б. 

2-сыныпта: саябақ, бүркеніш рең, қаңқа, ағза, тісжегі, көгөніс, 
фотосурет,  зымыран,   ұшақ,  қозғалтқыш, аққыш,  мұзтау,  
сынып,   хауыз, тұзсорғыш, нысан, жанартау, көгөніс, кіртас, 
иінтірек, жарықөткізгіштік, жылыжай, расытхана,  
жарықтандыру,  кәдесый тәрізді 21 атау қолданылған.  
 

Бұлардың арасындағы ағза, әуежай, ғимарат, дәмдеуіш, жанартау, жылыжай, зымыран, 

кәдесый, көгөніс, қозғалтқыш, күнтізбе, ұшақ, отшашу, саябақ тәрізді атауларды кең тараған, 

орныққан атаулар қатарына қосуға болады. Ал аспашам, қалташам, жарықтандыру, шамшырақ, 

бүркеніш рең, тісжегі, мұзтау, хауыз, тұзсорғыш, нысан,  кіртас, иінтірек, жарықөткізгіштік, 

расытхана іспеттес атауларды бастауыш сынып оқушылары мен олардың ата-аналарының бәрі 

бірдей біле бермейді.  



Оқулықтарда термин қолданудағы олқылықтар  

(бастауыш сынып негізінде)  

Оқулықтарда бір 

ұғымның екі түрлі 

атаумен аталып, 

терминдердің 

жарыспалы 

нұсқаларының 

қолданылуы. 

күн райы//ауа райы, сусепкіш//лейка, қоныс аудару//миграция, 
шамшырақ//маяк, қоршаған орта//қоршаған әлем сияқты 
терминдер жарыса қолданылып жүр. Мысалы: Адам өміріне ауа 
райының әсері (79). Қазіргі кезде ауа райы алдын ала болжанады 
(80). Күн райы (14).  

Термин 

қолданысына 

тікелей қатысы 

болмаса да 

оқулықтарда 

көптік жалғауын 

орынсыз 

пайдаланылуы 

Ауаның ластануы адамдардың денсаулығына, Жердегі барлық 
тіршілікке қауіп туғызады. Өсімдіктер ауаны тазартуға 
көмектеседі (41). Бұлшық еттер (34).  
 
Адамдар (адам денсаулығы), өсімдіктер (өсімдік), еттер (бұлшық 
ет) орнына адам, өсімдік, ет түрінде қолданған дұрыс еді. Онсыз 
да бұл атаулар жиынтық ұғымды, көптікті білдіреді. Бұл жаппай 
өріс алып бара жатқан, орыс тілінің, аударманың ықпалынан 
болып отырған құбылыс. 
 



Оқулықтарда термин қолданудағы олқылықтар  

(бастауыш сынып негізінде)  

Оқулықтарда 

терминдердің 

біркелкі сауатты 

жазылумауы 

 

 

 

Оқулықтардың кей мәтіндерінде машина, көкөніс түрінде 

жазылып жүр. Орфографиялық сөздік бойынша – мәшине, 

көгөніс.   

 

 

Бала түсінігіне 

ауыр, күрделі 

ұғымдарды 

білдіретін 

терминдердің 

тым ерте (1-2 

сыныпта) 

оқытылуы.  

астрономия, қозғалыс траекториясы, жасанды жарық көздері, 

табиғи жарық көздері, мүмкіндігі шектеулі адамдар, сәбилік 

шақ, жасөспірімдік кезең, жастық шақ, кемелдену кезеңі, 

қарттық шақ,  телескоп,  аспан денелері, бунақденелілер, 

бауырмен жорғалаушылар, қосмекенділер, жүзбеқанаттар, 

сүтқоректілер,  шоқжұлдыз, модель, жапсырма түйме, 

магниттік қасиет, дыбыс көзі, табиғи дыбыс көзі, жанды 

дыбыс көзі, дыбыс толқындары, қатты дене, шам тізбегі, 

электр энергиясы және т.б. 

Оқулықта дің, өсімдік, жанды табиғат, жансыз табиғат, мәдени өсімдіктер, жабайы 

өсімдіктер, тамыр, гүл, сабақ, жапырақ, жеміс, тұқым, қоректік заттар, жылыжай, 

тыңайтқыш, арамшөп, ылғалдылық, қопсыту, үй жануарлары, жабайы жануарлар, жыл 

құстары, қоныс аудару тәрізді терминдердің берілгені орынды. Оларды 1-сынып оқушылардың оқып-

білгені жөн. Бірақ жоғарыдағы терминдерді 1-2 сынып оқушыларына оқытудың еш қажеттілігі жоқ. 



 
 
 
 
 
 
 
 

«Астрономия» сөзі гректің «астрон» 

(жұлдыз), «номос» (заң) деген екі сөзінен 

шыққан. Ол «жұлдыздар заңы» деп 

аударылады (51).  

 
 
 
 
 
 
 

«Бұған дейін Күн жүйесінде тоғыз ғаламшар 

бар деп есептелініп келді. 2006 жылдан 

бастап көлемінің кішілігіне байланысты 

Плутонды ғаламшарлар қатарына 

қоспайтын болды» (59-бетте. «Сен білесің бе?» 

айдарында).  

Бұл сауатын ашып үлгермеген 

балаларды бірінші сыныптан бастап 

ғылымға баулып, бірден ғылыми 

қызметкер даярлау ма?! Бастауыш 

сынып баласы ұға бермейтін, оларға 

қажеті шамалы осы мәліметтермен 

олар тиісті пәндерді оқығанда, 

кейінірек танысса да болар еді. 



«Көркем еңбек».  

Н.А. Раупова. Жалпы 

білім беретін мектептің 

2-сыныбына арналған 

оқулық. – Алматы: 

«Атамұра», 2017. 

2-сыныптың «Көркем еңбек» 

 оқулығындағы терминдер 

коллаж композиция көп бейнелі 

композиция 

монотипия 

папье-маше оригами паспарту фактура 

автопортрет пейзаж баспа-таңба 

 

натура 

анималист 

 

натюрморт 

 

Бұл терминдерді баланы былай қойғанда, көптеген ересек адамдар біле 

бермейді. Осындай ақпараттармен баланың басын қатырудың қажеті 

қанша?!  

«Но в головах ребят – полная каша. Многие термины они 

безбожно путают, многие просто не понимают, да и не могут 

понять. А главное – грамотнее от этого почему-то никто не 

становится» – деген пікірдің қазақ тіліндегі мектеп 

оқулықтарына да қатысты бар деп білеміз.  



Мектеп оқулықтарына негізінен ҚР Үкіметі жанындағы республикалық терминология 

комиссиясы бекіткен терминдердің енгені жөн. Алайда терминком бекіткен терминдердің мінсіз 

бола бермейтіні де белгілі. 1-сыныптың «Дүниетану» оқулығында «топсеруен» деген жаңа 

термин қолданылыпты. Терминком «экскурсия» терминін биология және экология 

салаларындағы қазақша баламасы «танымжорық», ал дене тәрбиесі және спорт саласында 

«топсеруен» түрінде бекіткен. Бірінші сынып оқулығы авторлары «топсеруенді» таңдаған.  

ҚР Үкіметі жанындағы терминология комиссиясы мұражай (2014–музей), сынып (2017–класс) 

атауларын ресми бекіткен терминдер қатарынан шығарып, қайта бекіткеніне қарамастан олар 

2017 жылы шыққан мектеп оқулықтарына еніп отыр. «Сынып» сөзі 2-сыныпқа арналған 

«Жаратылыстану» оқулығының алғашқы 5-бетінен бастап бірнеше рет қолданылған. Мысалы: 

Сәлем, досым! Эврика екеуміз енді екінші сыныпта оқимыз(5-б.) Сынып бөлмесіне көз 

жүгіртіп шық (49). Ең тез жүгіретін сыныптасыңды анықта (67). Сондай-ақ сынып (32, 33), 

жасуша (50), дәрумен (51) тәрізді жаңа терминдер 2-сыныптың «Дүниетану» оқулығында да 

кездеседі.  



Оқулықтардағы терминдер қолданысын ретке  

келтіруге қатысты ұсыныстар:   

Мектептің әр сыныбына арналып жазылатын оқулықтарда қолданылатын 

терминдердің саны анық, сапасы күмән туғызбайтын әрі олардың 

білдіретін ұғымдары оқушылардың жасына лайық болуға тиіс; 

Оқулықтардағы терминдер оқушылар меңгере алатындай мөлшерде  

болуы тиіс және олардың жасына (сыныбына) сай келмейтін күрделі 

ұғымдар атаулары болмауы тиіс; 

 

Оқулықта қолданылуы тиіс терминдердің саны мен сапасына қойылатын 

талаптар нақты көрсетілген, оқулықтарға енетін терминдерді іріктеп 

алудың өлшемшарттары, стандарттары айқындалуы керек; 

Оқулық авторларына арналған оқулықтарда термиендер қолдануға 

қойылатын талаптар көрсетілген құралдар, нұсқаулықтар дайындау 

қажет. Оқулық жазу барысында авторлар соларды басшылыққа алса, 

оқулық сапасы артып, тілі жеңілдейді.  



Назар қойып,  

тыңдағандарыңыз 

үшін рақмет! 


