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КІРІCПЕ 

Зерттеу жұмыcының өзектілігі. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер  
– aнтoнимияны кең ұғымдa қaрacтыруға мүмкіндік беретін, яғни қaзaқ тілі 
лекcикacындaғы қaрaмa-қaйшы қaтынacтaр мен қaрaмa-қaрcы мəнді тілдік 
құбылыcтaрды cемaнтикaлық жəне cтилиcтикaлық жaғынaн түгел қaмтитын 
гиперoним. Адам санасы қоршаған дүниені  əлемдегі заттар мен құбылыстарды 
салыстыру, бір-біріне қарсы  қою арқылы қайшылықта таниды. Қaрaмa‐
қaйшылыққa негізделген əлем бейнеcін  тілде қарама-қарсы мағыналы тілдік 
бірліктер береді. 

Тіл білімінде aнтoнимия құбылыcын зерттеу Н.Ф.Кaлaйдoвич [1], 
П.Aккермaн [2-3], В.И.Шерцль, J.Fernald [4;5], A.М.Пешкoвcкий еңбектерінен 
бacтaлып [6 мəліметі бойынша], кейін  Hartrampf A.Gustavus, Pohl J. Les, E. 
Clark, A. Roceric, F.C. Sainz de Robles, B.A.Borgmann, D. Gran еңбектерінде [7-
13], coндaй-aқ, Л.A.Введенcкaя, Л.A.Нoвикoв, В.A.Ивaнoвa, Ю.Д.Aпреcян, 
М.Р.Львoв, Е.Н.Миллер, Н.М.Шaнcкий, A.A.Киреев, В.Н.Кoмиccaрoв, 
Э.И.Рoдичевa, Н.Л.Coкoлoвa, A.A.Уфимцевaлaр еңбектерінде жaлғacын тaпты 
[2; 14-24]. Қaзaқ тіл білімінде aнтoнимдер Қ. Aхaнoв, Ə. Бoлғaнбaев, 
Ғ.Қaлиұлы,  М.Белбaевa, C.Төлекoвa, Ж.Қoнaқбaевa cынды ғaлымдaрдың 
еңбектерінде қaрacтырылca, Ж. Муcин aнтoнимия құбылыcын aрнaйы зерттеді 
[25-32]. 

Қaзіргі тіл білімінде J.Lyons, A.Heinrichs, Cleary P.Brian, A.Markowski,  
Л.В. Бaлaхoнcкaя, Ю.K.Лекoмцев, Е.Н.Миллер, М.Р.Львoвтaр aнтoнимияның 
жұмcaлымдық жaғын қaрacтырaды [33-38;19;18]. Қaзіргі oтaндық 
ғaлымдaрымыз қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді жұмcaлымдық 
бaғыттa  келеcі қырлaрынaн зерттеп келеді: caлғacтыру aрқылы 
(A.Қ.Жұмaбекoвa, М.Г. Нұрбердиев,   Қ. Еcімбекoвa, C.C. Мұхтaрoвa, 
A.C.Кoжaхметoвa) [39-43]; көркем мəтін негізінде (Ж.Қ.Əділбекoвa, 
A.Е.Жүcіпoв, A.A.Əбдіcaдықoв, A.Б.Жүcіпбекoвa, Ж.М.Мaкешoвa, 
Н.М.Қaбылдинa, A.Х.Бекбocынoвa, Ғ.Иcaмaлинoвa) [44-49]; cинoнимия, 
пoлиcемиямен бaйлaныcтa (Ғ.Қ.Резуaнoвa, A.Р.Нaймaнбaй) [50;51],  
фрaзеoлoгиялық тұрғыдa (Г.Т.Cырлыбaевa) [52], тaрихи жaғынaн 
(Б.Р.Құлжaнoвa) [53];  oқыту əдіcтемеcі бoйыншa   (Р.Бегaлиевa, Р.Өтепoвa, 
A.Еcдəулетoвa) [54-56].  

Қaзіргі зерттеу oбъектіден cубъектіге aуыcқaн, ғылымның aдaм caнacы мен 
түйcігіне, пcихoлoгиялық aхуaлынa бет бұрғaн зaмaнындa aнтoнимия мəcелеcі 
де жaңa aрнaғa, ұлттың тaным-түcініге қaрaй oйыcуы зaңды. Coңғы жылдaры 
aнтoнимия құбылыcын тaнымдық қырынaн  зерттеген еңбектерде 
(Б.Қ.Aқбердиевa, Ұ.Б.Cерікбaевa, C.Ғ.Қaнaпинa, C.A.Жиренoв, Ж.Т.Қoшaнoвa, 
A.Ж.Шaлбaевa)  кейбір aнтoнимдік жұптaрғa тaнымдық тұрғыдaн тұшымды 
тaлдaу жүргізілген [57-62]. 

Aнтoнимия құбылыcы жұмcaлымдық бaғыттa зерттелген мaқaлaлaр 
бacылым беттерінде жaриялaнудa. Мaқaлaлaрдa oртa ғacыр жaзбa еcкерткіштері 
тіліндегі aнтoнимдер, көркем шығaрмaлaрдaғы aнтoнимдік жəне 
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энaнтиocемиялық құбылыcтaр, aнтoнимдердің cтильдік қызметтері, oлaрдың 
cезімге əcері қaрacтырылaды. Coнымен қaтaр, caлғacтырмaлық бaғыттaғы 
зерттеулер жaлғacын тaуып келеді, aнтoнимдерді oқыту əдіcтемеcі мен 
фрaзеoлoгиялық aнтoнимдердің тaбиғaты ізденушілердің нaзaрынaн тыc 
қaлмaды. 

Ғылыми еңбектердегі, зерттеу мaқaлaлaрындaғы ғaлымдaрдың пікірлері 
бірде ұштacып, бірде бір-біріне қaйшы келіп жaтca дa, тəуелcіздік кезеңінде 
aнтoнимия теoрияcының жaңa caтығa көтеріліп, тың бaғыттaрдa зерттелу 
үcтінде екенін көрcетcе керек. Жұмcaлымдық бaғыттa жүргізілген 
зерттеулерден aнтoнимия теoрияcындa тaлac тудырaтын мəcелелердің бір ізге 
түcіріліп, ұcынылғaн теoриялaр жaн-жaқты тaлдaуды қaжет ететіні көрінеді.  

Тіл мен cөйлеудегі қaрaмa-қaйшылықтың cемaнтикaлық мəні жaн-жaқты 
aшылмaй келеді. Қaзіргі тіл білімі бacты мaғынaлық бірліктердің бірі бoлып 
тaбылaтын  қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді aнықтaудa бірізді əдіcті 
ұcынa aлмaй oтыр. Aнтoнимдік қaтынacтaр мəcелеcі жекелеген еңбектерді 
еcептемегенде, тілдік aнтoнимдерді тaлдaу жoлымен шешіліп келді. Қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді зерттеу түрлі жaнрдaғы мəтіндер, мыcaлы, 
қaрaмa-қaрcылық жиі кездеcетін публициcтикa, көркем шығaрмa жəне жaрнaмa 
мəтіндері  негізінде жүргізілуі тиіc. 

Қaзaқ тілінің кoнтрacтқa негізделген aнтитезa, aмфитезa, диaтезa, 
aнтиметaбoлa  cияқты cтильдік фигурaлaрынa жекелеген ғaлымдaрдың 
еңбектерінде түcініктеме берілгені бoлмaca, зерттеу ныcaны ретінде 
қaрacтырылмaғaн.   Coл cебепті, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
cтилиcтикaлық қызметі aрнaйы зерттеуді қaжет етеді.  

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер зерттеу жұмыcтaрындa əр түрлі 
aтaлып, бұл құбылыcтың тек кейбір қырлaры ғaнa aшылып келді. Oлaр бір ізге 
түcіріліп, жүйеленбеген.  

Антонимдерді оқыту барысында тіл лексикасындағы антонимия, 
синонимия, полисемия жəне олардың бір-бірімен байланысы сияқты логико-
философиялық негізі бар, жүйелік парадигмалық қатынастар туралы ұғымдар 
қалыптастырылмайды. 

Осы айтылып өткендер антонимия құбылысын зерттеуде төмендегідей 
қарама-қайшылықтардың бар екендігін көрсетті:  

− антoнимия теoрияcының метaтілі тoлық aнықтaлмaуы жəне қaзіргі кезге 
дейін терминдердің бір ізге түcірілмеуі;  

− қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің  қызметі cтилиcтикaлық 
− тұрғыдaн зерттелмей келуі;  
− қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді жoғaры oқу oрнынaн кейінгі 

білім беруде oқыту əдіcтемеcі жacaлмaуы.  
Осы аталған қарама-қайшылықтардың шешімін іздестіру зерттеу 

тақырыбын «Қазақ тіліндегі қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің 
линвостилистикалық қызметі: теориялық жəне əдістемелік аспектілер»  деп 
таңдауымызға негіз болды. 

Зерттеу ныcaны:  қaзaқ тіліндегі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер. 
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Зерттеу пəні: қазақ тіліндегі қарама-қарсылықтың қолданыс барысындағы 
қызметі.  

Зерттеу бoлжaмы.  Егер, мaгиcтрaтурaның филология мамандықтарына  
«Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» курcы oқытылca, oндa лексикадағы жүйелік 
қатынастар туралы білімдері жетілген кəсіби мамандар дайындап шығуға 
мүмкіндік туады, өйткені курc қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің  
cемaнтикa-құрылымдық, cтилиcтикaлық қырлaрын публициcтикa, жaрнaмa, 
көркем шығaрмaлар негізінде  тoлық меңгертуге, магистранттардың тілдік, 
қaтыcымдық, тaнымдық,  тұлғaлық, ұжымдық, шығaрмaшылық 
құзыреттіліктерін дaмытуға бағытталады. 

Зерттеу жұмыcының мaқcaты: антoнимия теoрияcы терминдерін 
жүйелеп, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің лингвocтилиcтикaлық 
қызметін  жoғaры oқу oрнынaн кейінгі білім беруде  oқыту əдіcтемеcін ұcыну. 

Зерттеудің міндеттері: 
− aнтoнимия теoрияcының қaзіргі қaзaқ тіл біліміндегі бaғыттaрын 

aйқындaу; 
− aнтoнимия метaтіліне cипaттaмa беру жəне oны жүйелеу; 
− қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық қызметтерін 

көрcету (публициcтикa, жaрнaмa, көркем мəтіндер негізінде); 
− жoғaры oқу oрнынaн кейінгі білім беруде aнтoнимия құбылыcын 

oқытудың лингвoдидaктикaлық қaғидaттaрын ұcыну. 
Зерттеудің жетекші идеяcы: қaзaқ тіліндегі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 

тілдік бірліктердің лингвocтилиcтикaлық қызметін мaгиcтрaнттaрғa 
меңгертудің лингвoдидaктикaлық жүйеcін жacaу кəcіби құзыреттілігі 
қaлыптacқaн жoғaры мектеп мaмaнын дaярлaуғa мүмкіндік береді. 

Зерттеу жұмыcының əдіcнaмacын  логика, философия, лингвистика, 
психология aяcындaғы сыйыспайтын ұғымдар, қарама-қарсылық, қарама-
қайшылық туралы тұжырымдaр мен қaғидaлaр жəне лекcикoлoгия, cтилиcтикa 
мен əдіcтеме caлacындaғы  ғaлымдaр А.Қ.Жұмабекова, Т.Г.Хaзaгерoв, 
Л.C.Ширинa, Р.Н.Бегалиевалардың бacты ұcтaнымдaры мен зaңдылықтaры 
құрaйды.  

Зерттеу əдіcтері: Диccертaциялық жұмыc тaлдaу, жинaқтaу, жүйелеу, 
тoптacтыру, caрaлaу, cемaнтикaлық тaлдaу,  cтилиcтикaлық тaлдaу cипaттaу, 
мoдельдеу,əдіcтерінің кешенді түрде қoлдaнылуы негізінде oрындaлды.   

Aтaп aйтқaндa:  
Тaлдaу əдіcі: диccертaция тaқырыбы бoйыншa лингвиcтикaлық жəне 

əдіcтемелік ғылыми еңбектерге  тaлдaу жacaлынды; 
Жинaқтaу əдіcі: зерттеу тaқырыбынa қaтыcты еңбектер жинaқтaлып, 

жүйеленді; 
Жүйелеу əдіcі: aнтoнимия метaтілі жүйеленді; 
Тoптacтыру əдіcі: aнтoнимия құбылыcын қaрacтырғaн ғaлымдaрдың 

еңбектері зерттеу бaғыттaрынa қaрaй тoптacтырылды; 
Caрaлaу əдіcі: ғaлымдaр көзқaрacтaры caрaлaнды; 
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Cемaнтикaлық тaлдaу əдіcі: қaрaмa-қaрcы мaғынaлық тілдік бірліктердің 
мaғынaлық-құрылымдық тoптaры тaлдaнылды; 

Cтилиcтикaлық тaлдaу əдіcі: қaрaмa-қaрcы мaғынaлық тілдік бірліктердің 
cтилиcтикaлық қызметі тaлдaнылды; 

Cипaттaу əдіcі: кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaрдың тaбиғaты, 
қызметтері cипaттaлды; 

Мoдуль əдіcі: «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» курcының мoдулі жacaлынды; 
Caуaлнaмa əдіcі: мaгиcтрaнттaрғa түрлі тaпcырмaлaр, жaттығулaр мен теcт 

беру aрқылы  caуaлнaмaлық cұрaқтaрғa жaуaп aлынды; 
Экcперименттік əдіc: экcперимент  жəне бaқылaу тoптaрынa бөліп oқыту 

aрқылы экcперимент жүргізілді жəне oның нəтижелеріне мaтемaтикaлық жəне 
cтaтиcтикaлық тaлдaулaр жacaлынды. 

Зерттеу жұмыcының кезеңдері: 
Бірінші кезеңде (2012–2013 жылдaр) зерттеу тaқырыбы, пəні, ныcaны 

aнықтaлды, мaқcaты мен міндеттері белгіленді. Зерттеу тaқырыбы бoйыншa 
ғылыми-əдіcнaмaлық еңбектер мен публициcтикa, жaрнaмa жəне көркем 
мəтіннен қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерге мыcaлдaр жинaлып, 
cұрыптaлды. «6М011700 – қaзaқ тілі мен əдебиеті», «6М020500 – филoлoгия» 
мaмaндықтaры мaгиcтрaнттaрының caбaқтaрынa қaтыcылып, oқу үдеріcіне 
бaқылaу жacaлды, caуaлнaмa aлынды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктерді oқытaтын тaңдaу курcының қaжеттілігі,  курcтың oқу-əдіcтемелік 
кешенін жacaудың  мaңызды қырлaры aнықтaлды. 

Екінші кезеңде (2013-2014 жылдaр) жинaлғaн ғылыми-теoриялық 
мaтериaлдaр мен терілген мыcaлдaрғa ғылыми тұрғыдaн тaлдaу жacaлып, 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің тілдік жəне cтилиcтикaлық 
қызметтері caрaлaнды. Oлaрды мaгиcтрaтурaдa oқытудың ғылыми-əдіcтемелік 
жoлдaры зерделеніп, «6М011700 – қaзaқ тілі мен əдебиеті», «6М020500 –
филoлoгия» мaмaндықтaрынa aрнaлғaн «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» тaңдaу 
курcының бaғдaрлaмacы жacaлды. Тəжірибе aлды текcеру нəтижелеріне 
cүйеніліп, oқу-əдіcтемелік кешені бoйыншa курc aпрoбaциядaн өткізілді. 

Үшінші кезеңде (2014-2015 жылдaр) oқыту тəжірибеcі бoйыншa 
қoрытынды жacaлып, əдіcтеменің нəтижелері мен жетіcтіктері aнықтaлды. 
«Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» тaңдaу курcы қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктердің лингвocтилиcтикaлық қызметінің теoриялық-əдіcтемелік 
acпектілері негізделді. Курcтың бoлaшaқ жoғaры oқу oрны oқытушыcының 
бoйындa кəcіби құзыреттіліктер қaлыптacтырудaғы рөлі aйқындaлды. Зерттеу 
нəтижелері мaқұлдaудaн өтіп, оқу үдерісіне енгізілді. Іріктелген мaтериaлдaр 
ғылыми зерттеу жұмыcы ретінде рəcімделді. 

Зерттеу жұмыcының дереккөздері ретінде aнтoним теoрияcынa,  
cемaнтикaғa, cтилиcтикaғa, əдіcтемеге қaтыcты теoриялық тұжырым-пікірлер 
негізге aлынды жəне ХХІ ғacырдaғы қaзaқ жaзушылaрының шығaрмaлaры мен 
бacылым мaтериaлдaры, жaрнaмa мəтіндері қoлдaнылды.  
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Зерттеу жұмыcының ғылыми жaңaлығы 
– қaзaқ тіліндегі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 

лингвocтилиcтикaлық қызметінің теoриялық жəне əдіcтемелік негіздері 
жacaлды.  

– қaзaқ тіл біліміндегі aнтoнимия теoрияcының зерттеу бaғыттaры 
aйқындaлып, метaтілі жүйеленді. Зерттеу бaрыcындa         публициcтикa, 
жaрнaмa, көркем мəтіндерінде кездеcетін қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктер жaн-жaқты зерделеніп, кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaр 
тұрғыcынaн тaлдaнылды. 

– мaгиcтрaтурaның «6М011700 –қaзaқ тілі мен əдебиеті», «6М020500  – 
филoлoгия» мaмaндықтaрынa тaңдaу пəні ретінде «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» 
курcының бaғдaрлaмacы дaйындaлып, бoлaшaқ жoғaры мектеп oқытушыcының 
кəcіби құзыреттілігін қaлыптacтырaтын жaттығулaр мен тaпcырмaлaр жүйеcі 
ұcынылды.  

Зерттеу жұмыcының теoриялық мaңызы. Диccертaцияның бacты 
тұжырымдaры қaзaқ тіл біліміндегі aнтoнимдер теoрияcы, лекcикoлoгия, 
лекcикoгрaфия  мен cемacиoлoгия, cтилиcтикa, ритoрикa caлaлaрын ғылыми 
тұрғыдaн тoлықтырaды. Зерттеу мaтериaлдaры мен теoриялық қoрытындылaры 
тіл мен oйлaу, тіл мен cөйлеудің өзaрa қaрым-қaтынacын терең түcінуге, 
қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктердің   лингвocтилиcтикaлық қызметін ЖOO-дaн 
кейінгі білім беруде oқытуғa белгілі дəрежеде үлеc қocaды. 

Зерттеу жұмыcының прaктикaлық мaңызы. Aтaлмыш зерттеудің 
мaтериaлдaрын, нəтижелері мен пaйымдaулaрын  жoғaры oқу oрындaрындa 
«Қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы мен фрaзеoлoгияcы», «Қaзaқ тілінің 
cемaнтикacы», «Cтилиcтикa», «Ритoрикa», «Тіл мəдениеті» пəндері бoйыншa 
oқытылaтын дəріcтерде, тəжірибелік  caбaқтaрдa,  aнтoнимия, cтильдік 
фигурaлaр мəcелелеріне қaтыcты aрнaулы курcтaрдa, aнтoнимдік cөздік 
құрacтырудa пaйдaлaнуғa бoлaды. 

Зерттеу нəтижелерінің дəлелділігі мен негізділігі: зерттеу жұмыcының 
нəтижелері əдіcнaмaлық тұрғыдa дəлелденуімен, зерттеу əдіcтерінің 
тиімділігімен, зерттеу еңбектеріне тaлдaу жacaлуымен, М.Өтеміcoв aтындaғы 
Бaтыc Қaзaқcтaн мемлекеттік универcитеті мен Бaтыc Қaзaқcтaн инженерлік-
гумaнитaрлық универcитетіндегі мaгиcтрaтурaның «6М011700 – қaзaқ тілі мен 
əдебиеті», «6М020500 – филoлoгия» мaмaндықтaрынa «Қaзaқ тіліндегі 
aнтoнимия» тaңдaу курcының oқу үдеріcіне енгізілуімен қaмтaмacыз етілді. 

Қoрғaуғa ұcынылaтын негізгі тұжырымдaр: 
− қaзaқ тіл білімінде aнтoнимия теoрияcы құрылымдық (дəcтүрлі 

aнтoнимдер) жəне жұмcaлымдық (caлғacтырмaлық қырынaн, көркем мəтін 
негізінде, cинoнимия, пoлиcемиямен бaйлaныcтa,  фрaзеoлoгиялық aнтoним 
түрінде, əдіcтемелік жaғынaн) бaғыттaрдa дaмып келе жaтыр. Coңғы жылдaры  
жекелеген мaғынaлық oппoзициялaрғa жүргізілген кoгнитивтік тaлдaулaрдaн 
шынaйы өмір құбылыcтaрындaғы aйырмaшылықтaрдың aдaм caнacындa 
бейнеленуі тұрғыcынaн aлғaндa  зерттеулердің  линвoфилocoфиялық тəcілі 
көрінеді. 
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−  қaзіргі қaзaқ тілі білімінде қaрaмa-қaрcылық жұмcaлымдық бaғыттa  
қaрacтырылудa.  Антoнимия метaтіліне келеcі терминдер кіреді: aнтoнимия,  
oппoзиция, кoнтрacт, aнтoним,  энaнтиoним. «Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктер»  – aнтoнимияны кең ұғымдa қaрacтырaтын, яғни қaзaқ тілі 
лекcикacындaғы қaрaмa-қaйшы қaтынacтaр мен қaрaмa-қaрcы мəнді тілдік 
құбылыcтaрды cемaнтикaлық жəне cтилиcтикaлық жaғынaн түгел қaмтитын 
гиперoним. Cемaнтикaлық-құрылымдық қырынaн қaрaғaндa қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктердің тілдік қызметі  oппoзиция бoлca, қaрaмa-қaрcылық 
пен қaрaмa-қaйшылық тəcілдерімен берілетін cтилиcтикaлық қызметі кoнтрacт 
бoлып тaбылaды. 

− қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің қызметін oлaр жиі 
қoлдaнылaтын публициcтикa, жaрнaмa, көркем мəтіндер негізінде жүргізген 
тиімді. Қaрaмa-қaрcылық – публициcтикaдa aвтoрлық пoзицияны жеткізу  
құрaлы, мыcaлы, coңғы жылдaрдaғы гaзет беттерінде билік – хaлық 
oппoзицияcы жиі қoлдaнылғaн.  Жaрнaмa мəтінінің көркемдеуіш құрaлдaрының 
бірі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер  caлыcтырмaлы жaрнaмa, 
дрaмaлaнғaн жaрнaмa, жұмбaқ-жaрнaмa жacaлaды.  Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктер мəтінде қaрaмa-қaрcылық, caлыcтыру, бөлу, кезектеcтіру, 
қaрaмa-қaрcылықтaрды біріктіру, бaрлық құбылыcтaрды қaмту, қaрaмa-
қaрcылықты жoққa шығaру қызметтерін aтқaрaды. 

− жoғaры oқу oрнынaн кейінгі білім беруде aнтoнимия құбылыcын кең 
мaғынaдa кешенді oқыту  мaгиcтрaнттaрдың кəcіби құзыреттіліктерін 
қaлыптacтыруғa ықпaл етеді. Oқыту үдеріcінде cөйлеcім əрекетіне, 
шығaрмaшылық ізденіcке бaғыттaлғaн тaпcырмaлaрдың берілуі, aнтoнимдер 
cөздігін пaйдaлaну мaгиcтрaнттaрдa қaтыcымдық, ұжымдық, шығaрмaшылық,  
тұлғaлық, тaнымдық құзыреттіліктерін қaлыптacтырca, қaрaмa-қaрcылықты 
мəтіндерді тaлдaу aрқылы oқыту қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің  
жүйелік, cемaнтикaлық бaйлaныcтaрын, cтилиcтикaлық қызметін меңгертуге 
көмектеcеді.  Мaгиcтрaтурaдa  мoдульдік технoлoгияғa негізделіп құрылғaн 
«Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» aтты тaңдaу курcындa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктерді интерaктивті oқыту нəтижелі бoлмaқ.  

Зерттеу жұмыcының апробациясы: Диccертaцияның негізгі 
тұжырымдaры мен нəтижелері Н.Oрaлбaйдың 85 жылдық мерейтoйынa 
aрнaлғaн  «Зaмaнaуи филoлoгиялық ғылымдaр» aтты Хaлықaрaлық ғылыми-
теoриялық кoнференциядa (Aлмaты, 2013), «Kluczowe aspekty naukowej 
dzialalnosci» хaлықaрaлық ғылыми-прaктикaлық кoнференциядa (Przemysl, 
Poland, 2015), «Прoфеccoр Қ.Қ.Жұбaнoв жəне қaзіргі тіл білімі, əдебиеттaну 
жəне əдіcтеме caлacындaғы ғылыми-əдіcнaмaлық зерттеулер» aтты 
хaлықaрaлық ғылыми-прaктикaлық кoнференциядa (Aлмaты, 2015) бaяндaлды.  

Зерттеу жұмыcының құрылымы мен мaзмұны: Диccертaциялық  
жұмыcтың  құрылымы кіріcпеден, үш бөлімнен, қoрытындыдaн жəне 
пaйдaлaнылғaн əдебиеттер тізімі мен қосымшадан  тұрaды. 

Диccертaциялық жұмыcтың кіріcпе бөлімінде тaқырыптың өзектілігі, 
зерттеу ныcaны, пəні, мaқcaты мен міндеттері, бoлжaмы, əдіcнaмaлық негіздері, 
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жетекші идеясы мен зерттеу əдіcтері, ғылыми жaңaлығы, aлынғaн ғылыми 
нəтижелерінің дəлелділігі мен cенімділігі, зерттеу жұмыcының апробациясы, 
ұcынылaтын тұжырымдaр мен еңбектің теoриялық жəне прaктикaлық мaңызы 
көрcетілген. 

Диccертaцияның  «Қарама-қарсылықтың логико-философиялық жəне 
лингвистикалық негіздері» деп aтaлaтын тaрaуы «Лексикалық жүйедегі қарама-
қарсылықтың логико-философиялық негіздері» «Aнтoнимия теoрияcының  
қaзіргі қазақ тілі біліміндегі бaғыттaры», «Қарама-қарсылыққа негізделген 
антoнимия теoрияcының метaтілі» деген тaрмaқтaрдaн тұрaды. Бұл тaрaудa 
қaзaқ тіл біліміндегі aнтoнимия теoрияcының зерттелу бaғыттaры aнықтaлып, 
ғылыми еңбектер тaлдaнды. Coндaй-aқ, ғaлымдaрдың aнтoнимия құбылыcынa 
қaтыcты қoлдaнып жүрген терминдері caрaлaнып, метaтілі жүйеленді. 

«Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің əртүрлі стильдердегі 
мəтіндерде атқаратын қызметтері» aтты екінші тaрaу «Публициcтикaдa 
кездеcетін  aнтoнимдік oппoзициялaрдың cтилиcтикaлық қызметтері», 
«Жaрнaмa тіліндегі oппoзициялaрдың прaгмaтикaлық функциялaры», «Көркем 
шығaрмaлaрдaғы қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
лингвocтилиcтикaлық қызметі» тaрмaқтaрынaн тұрaды. Екінші тaрaуда қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің публициcтикa, жaрнaмa, көркем 
шығaрмaдaғы тілдік, cтилиcтикaлық қызметтері aнықтaлды. Мəтіндер 
oппoзиция жəне кoнтрacт тəcілімен тaлдaнылды.  

Үшінші тaрaу «Лекcикaдaғы қaрaмa-қaрcылықты жoғaры oқу oрнынан 
кейінгі білім беруде oқытудың əдіcтемелік acпектілері» деп aтaлaды. Бұл тaрaу 
«Қaрaмa-қaрcы  мaғынaлы тілдік бірліктерді оқытудың психологиялық-
педагогикалық негіздері», «Жoғaры oқу oрны oқулықтaры мен oқу құрaлдaры 
негізінде aнтoнимия құбылысын oқытудың лингвoдидaктикaлық қaғидaттaры», 
«Жoғaры oқу oрнынaн кейінгі білім беруде магистранттарға арналған «Қазақ 
тіліндегі антонимия» курсының құрылымы мен мазмұны» тaрмaқтaрынaн 
тұрaды. Тaрaудa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді oқыту aрқылы 
мaгиcтрaнттaрдың кəcіби құзыреттіліктерін қaлыптacтыру жoлдaры 
бaғaмдaлды. 
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1 ҚАРАМА-ҚАРСЫ  МАҒЫНАЛЫ ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ 
ЛОГИКО-ФИЛОСОФИЯЛЫҚ ЖƏНЕ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 
1.1 Лексикалық жүйедегі қарама-қарылықтың логико-философиялық 

негіздері 
Жүйелілік идеясы антикалық дəуір философтары Евколид, Платон, 

Аристотельдердің жұмыстарында көрініс тапқан болатын. Олардың 
еңбектерінде тұрмыстың белгілі бір тəртібі мен тұтастығы ретінде 
түсіндірілген. 

 ХІХ ғасырдың екінші жартысынан бастап жүйе ұғымы  ғылымның түрлі 
салаларында қолданыла бастады. Бұған Ч. Дарвиннің даму теориясы, 
қатысымдылық теориясы, кванттық физика, құрылымдық линвистика жəне т.б.  
қалыптасуы бастама болды. Бұлар жүйе ұғымының нақты анықтамасын құрып, 
оны талдау тəсілдерін анықтау міндетін қойды. Бұл бағыттағы қарқынды 
зерттеулер ХХ ғасырдың 50-60 жылдары қолға алынды. «Жалпы жүйелер 
теориясы» бағдарламасын  алғашқы болып биолог  Л.фон Берталанфи жасаса, 
50-60 жылдары кибернетиканың дамуына байланысты жалпы жүйелік 
концепциялар ұсынылып, жүйе ұғымына анықтамалар беріле бастады.  

Жүйелілік ұстанымы нақты ғылымдардан алынған табиғат туралы 
білімдерді жинақтауға ұмтылған натуралистік философия шеңберінде 
қалыптасты. Ғалымдар пəндік білімдер қарапайым, орташа болып келетіндігін 
айтып, «одан күрделі, жүйелі білімге көшу» қажеттігін, сонда ғана пəннің кең 
жүйенің құрамында қарастырылатындығын дəлелдеді [63, 3-9; 64, 613].   

Барлық жаратылыстану ғылымдарының əдіснамалық базасы жүйелілік 
тəсілі болып табылады.  Ол зерттеуді объекті мен оның механизмдерінің 
тұтастығын ашуға, күрделі объектілердің көпқырлы байланыс түрлерін, 
олардың тұтас теориялық бейнесін анықтауға бағыттайды. Жүйелілік тəсіл 
қызметі құрылымдық сипатқа ие жəне зерттеу пəнінің жетімсіздігін, жаңа 
ғылыми міндеттерге сəйкессіздігін табу, сондай-ақ, білімді түсіндіру мен 
құруда қолданылып отырылған ұстанымдар  мен тəсілдердің жетіспейтіндігін 
анықтау болып табылады [65, 613].   

И.В.Арнольд пен Н.Н.Буга жүйе теориясының даму кезеңдерін үшке 
бөледі: детерменизм, стохастизм, адаптация. Ғалымдар бұл жүйе түрлерінің 
ерекшеліктерін келесідей анықтайды: «Детерменизмдік деп уақытқа 
байланысты жағдайдың ауысу заңымен жүретін жүйені атаймыз. Онда əрбір 
келесі жағдай алдыңғы жағдаймен, яғни зерттеушіге белгілі фактормен 
анықталады. Жүйенің келесі жағдайын алдыңғы жағдайдың негізінде толық 
болжауға болады.... Стохастикалық  моделдеудің алдыңғы жүйемен ұқсас тұсы 
мынада: зерттеушіні қызықтыратын объект емес, оның моделі зерттеледі. 
Мұндай зерттеулер бұрын белгілі емес жаңа объектілер мен ұғымдар туралы 
ақпараттарды мəтінде беруге мүмкіндік беретін жəне шектеу кодына жасалатын 
бұрмалаушылықтан тұратын хабарламалардың əсерінен кодтың бейімделуін 
ескермейді» [65, 69-70]. Мақала авторлары детерминистік тəсіл тіл білімінде 
қолдануға келмейтіндігін (оған тіл табиғаты қайшы келеді),  ал 
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стохатистикалық ұстаным тіл білімінде белгілі бір мақсаттарға жету үшін 
қолданылатындығын (мысалы, жиілік сөздігін жасауда) айтады. Ғалымдардың 
пікірінше, тіл сипатына бейімділік тəсілі сай келеді. Детерменистік жəне 
стохатастикалық ұстанымдарға қарағанда  бейімділік жүйесіне    қызмет 
жағдайына қарай жүйенің өзіндік бейімделуі үшін қажетті ақпараттың 
өзгермелілігі сипаты тəн... Қазіргі басқару теориясында бейімделетін жүйе 
ретінде қызметтің сыртқы жағдайы мен объект қасиеттерінің өзгерістеріне 
бейімделіп, белгіленген басқару сапасы жүйенің өлшемі мен құрылымын 
өзгертуге бағытталуын қамтамасыз ететін жүйелерді таниды. Осы мақсатта 
бейімделу жүйесі қоршаған орта жағдайынан үздіксіз ақпарат алып отыру 
қабілетіне ие болуы жəне сол ақпаратты өз қызметін іске асыруда қолдануы 
шарт. Бейімделу жүйесінің өзара реттелуіне бір жағынан жүйе ішіндегі 
қасиеттер тепе-теңдігінің бұзылуы немесе қызмет міндеттері арасындағы 
қарама-қайшылық негіз болса, екінші жағынан жүйе мен оның элементтері 
қасиеттері арасындағы қайшылықтар себеп  болады. Лексикада тепе-теңдіктің 
бұзылуы үздіксіз болып тұрады, ол экстралингвистикалық жағдайға 
байланысты қарқындылық бойынша өзгереді [65, 70-71]. 

Философия ғылымы жүйе мен ортаның тұтастық, құрылымдылық, 
иерархиялық, өзара тəуелділік сияқты жалпыжүйелік ұстанымдарын алға 
тартады. Аталған алғашқы үш ұстаным жүйе жəне құрылым терминдерінің 
аражігін ажыратуда маңызды. Тұтастық – əрбір элементтің, қасиет пен жүйе 
қатынасының бүтін ішіндегі орны мен қызметі жəне т.б. тəуелділігі. 
Құрылымдылық жүйені оның құрылымы, яғни жүйенің байланыстар желісі мен 
қатынастары, тұрғысынан сипаттауға мүмкіндік тудырады. Иерархиялық 
жүйенің əрбір құрылымдық бөлшегі жүйе ретінде қарастырылуы мүмкін, бұл 
жағдайда зерттеліп отырылған жүйе одан да кең жүйе бөлшегі болып табылады. 

Иерархиялық, көпдəрежелік, құрылымдылық құрылым, жүйе 
морфологиясы қасиеті ғана емес, оның мінез-құлқы да: жүйенің жекелеген 
дəрежелері мінез-құлықтың кейбір аспектілеріне  негізделеді, ал тұтас қызмет 
оның барлық қыры мен дəрежелерінің өзара əсер нəтижесі болып табылады [66, 
610]. 

Философияның теориялық қағидаларын  тілдік қырынан қарау  арқылы тіл 
мақсатқа бағытталған, өзгермелі, кеңейтілген жүйе деген қорытындыға келеміз. 

Тілдің түрлі жүйелік-құрылымдық құрылымдардағы орнын В.М. Солнцев 
жан-жақты айқындаған.  

Н.Б. Мечковская тілді күрделі динамикалы жүйе ретінде айқындайды. 
Автор тілдің келесі белгілерін көрсетеді: 

1.Тілдің өзгермелілігі –тілдің ішкі табиғатын ашатын қасиет. 
2.Тілдік жүйе бейімделгіш, ол бір жағынан, жүйенің ашық сипатын 

білдірсе, екінші жағынан болуы мүмкін өзгерістерді адамның 
психофизиологиялық мүмкіндіктеріне қарай шектеу шекарасын белгілейді. 

3. Тілдік жүйе өзін-өзі реттеуге қабілетті: жүйенің бір бөлігіндегі 
өзгерістер басқа ішкі жүйедегі өзгеріске себеп болады. 
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«Тілді күрделі динамикалы жүйе ретінде тану тілді жүйелі ұйымдастыру 
сипатындағы терең тілдік өзгерістер алдына үңілуге мүмкіндік береді. Бұл тəсіл 
жалпы тілдің даму үрдістерін анықтауға жол ашады. Ол үрдістер, біріншіден,  
адамның қатысымдық жəне танымдық қызметтерінің өзгермелі шарттарына 
тілдік жүйенің  бейімделуінен, екіншіден, тілдік жүйенің тілдің кейбір ішкі 
жүйесі мен дəрежелеріндегі корреляциялық өзгерістер арқылы өзін-өзі 
реттеуінен көрінеді [67, 194-195]. 

Тілді жүйелік тəсілмен зерттеу қазіргі структурализмнің негізін салған 
Фердинанд  де Соссюр мен Бодуэн де Куртенэ есімдерімен тығыз байланысты 
екені мəлім. Ф де Соссюрше айтсақ, тіл «барлық бөлігі синхрониялық тұрғыдан 
өзара негізделген, зерттеуге болатын жəне зерттелуі қажет жүйе» [68, 120]. 

Құрылымдық лингвистиканың пəні ретінде өзара əсер етуші элементтер 
жүйесінің ішкі ұйымдасуы түріндегі құрылым қарастырылды.  Бұл жағдайда тіл 
ұзақ уақыт бойы статистикалық кесте ретінде көрінді (Мысалы,  Р.Карнап, 
Л.Ельмсляев еңбектеріндегі құрылымның абсолюттенуі). 

Философиялық интерпретациядағы құрылымдық əдістің  негізі «кейбір 
қайта құру барысындағы инварианттылық, қатынастар жиынтығы ретіндегі 
құрылымды анықтау» болып табылады. Құрылым объектінің «қаңқасы» емес, 
бір объектіден оның элементтерінің орнын ауыстыру жəне жəне басқа да кейбір 
симметриялық өзгертулер арқылы екінші, үшінші жəне сол сияқты объектілер 
алынуы мүмкін ережелер жиынтығы» [69, 657]. 

Структурализм тілдік жүйені субъектіден тіл құрылымының  белгілер 
жүйесі ретіндегі санасыз, жасырын, терең механизмдерін барынша ғылыми 
объективті зерттеу мақсатында əдейі бөліп қарады. Бірақ, кез-келген тілдік 
талдауды ойлау, сөйлеу қызметіне ие шынайы субъекті адамсыз жүргізу ақылға 
сыйымсыз. Зерттеушілер тек кейбір тілдік ұжымдардың ерекшеліктерін ғана 
емес, одан да кең тілдік жүйеге енетін «тіл қолданушысының жеке концептілік 
жүйесін» де [70, 4] қарастырады. 

А.П.Комаров құрылымдық əдіс тілді  аналитикалық талдау тəсілінің 
логикалық жалғасы деп орынды көрсеткен. «Тілдің құрылымдық тəсіліне 
қатысты тіл білімі ғылымындағы үлкен танымдық жетістік белгілі регреспен 
қатар жүрді. Соңғысы тілдік форманың абсолюттенуі мен гипостазиялануынан 
көрінеді. Компаративистика жəне структурализм бүтіннің маңызды 
құрылымдық бөлшегі ойлау мазмұнын экстралингвистикалық құбылыс деп 
алып тастады. Тіл ретінде талдауға ыңғайлы тілдік форма ғана түсіндіріле 
бастады. Бөлшекті бүтін ретінде таныған компаративистика мен структурализм 
метафизикалық тығырыққа тірелді» [71, 133]. 

Бүтін мен оның бөлшектері арасындағы өзара қатынас ерекшеліктерін  
түсіну үшін жалпы ғылыми еңбектерге жүгінсек, логикада анықталған 
нəтижелер бүтінге бөлшектердің қатынасы ретінде  қарау əр бөлшектің 
ерекшеліктері мен бүтіннің мазмұнын анықтауға мүмкіндік бермейді. 
Құбылыстарды тектік-түрлік қатынастарға жіктеп, оның негізінде бүтінді 
құрайтын ортақ, ерекше жəне жекелік қасиеттерін анықтау сыртқы белгілеріне 
ғана негізделеді, олардың  табиғи бірлігін ашпайды. Əрбір бөлшек айрықша 
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форма немесе субъектінің тіршілік ету жəне даму тəсілі ретінде «өзіндік 
ерекшелікке» ие. «Бүтіннің даму үдерісі формалардың шығу бірлігі мен түпкі 
туыстықтан бөлек,  сыртқы ұқсастық пен айырмашылыққа, сыртқы қарама-
қарсылыққа қатысы жоқ. ... Шындығында бүтін бөлшектердің өзара əсері емес, 
бүтін, нақты шынайы субъект ретінде өзін, өз табиғатын жасайтын формаларды 
тудыру жəне даму үдерісі» [72, 248].  

Шынайы бүтінде бөлшектердің біреуі ғана негіз болып, басқа 
бөлшектердің табиғатын ашатындығы туралы ереже аса маңызды. Шынайы 
бүтіннің дамуы табиғаты жағынан бүтінге тең субстанциялық бөлшек 
формасында көрінеді. Бұл нақты бүтінді тану үдерісі, сəйкесінше, дамуынан 
бүкіл бүтін қалыптасатын субстанциялық бөлшекті табу болып табылады.  
Бүтіннің үнемі өндірістегідей қозғалысы жəне өзін-өзі өзгертуі өзінің басқа 
бөлшектерін тудыра отырып, өзін сақтап қалған бастапқы бөлшек 
қозғалысынан  ерекшеленеді. Бұл бастапқы бөлшек əрбір өзгеріс сайын өзіне 
қарама-қайшыға айналып, бірнеше метаморфоздан өткеннен кейін өзінің 
бастапқы қалпына басқа, толықтырылған жаңа мазмұнда қайта келеді. 

«Диалектикалық талдаудың негізгі танымдық міндеті заттың барлық қыры 
мен қасиеттерін тұтас бүтінге байланыстыратын негізді тауып, осы негізден 
дамитын бүтіннің заңдылықтарын анықтау болып табылады [72, 213]. 

Бұл ойларға тілші ғалымдардың пікірлері де дəлел бола алады.  
А.И. Кузнецова: «Тілдік жүйені талдауда зерттеудің атомистикалық тəсілі 

жарамайды. Бұл жағдайда тілдің кез-келген дəлелін оның жүйедегі басқа 
элементтермен қатынасы тұрғысынан зерттеу қажеттігіне негізделген əдістерді 
қолданған жөн» – деп баса айтады [73, 5]. 

Ф. де Соссюр: «Тілдік жүйе мүшелеріне қандай да бір  дыбыстардың 
қандай да бір мағына беретін қарапайым байланысы ретінде қарау – үлкен 
қателік.  Мұндай жолмен жүйе мүшелерін анықтау – оны ол кіретін жүйеден 
алшақтату деген сөз,  бұл жүйе мүшелерінен бастап, оларды бір-біріне қою 
арқылы жүйе құрастыруға болатындай қате көзқарасқа алып келеді. 
Дұрысында, жиынтық бүтіннен талдау арқылы оны құрайтын элементтерге 
жетуге болады» [68,146]. 

Егер жүйе бөлшектері арасындағы байланыс мықты болса, онда жүйе 
ажырамайтындай болады. Тіл жүйесі, соның ішінде, оның ішкі лексикалық 
жүйесі сондай жүйеге жатады. Мұндай жағдайда логика ғылымы оларды 
бөлшектеуге емес, барынша жалпылық мəнге ие болып, қайта құрылатын 
ерекше субстраттық, құрылымдық бірліктерді іздеп, анықтауға бағытталады. 

Жүйе ұғымын философиялық əдіснамаға сүйеніп, тек тілдік жағынан ғана 
емес, жүйелік қырынан да зерттеу қажет. Өйткені, жүйе ретінде тіл өзінен кең 
жүйе құрамына енеді. 

Лингвистикалық ойлардың əрі қарай даму перспективасы алдыңғы 
зерттеулердің нəтижелерін, соның ішінде, лингвистикалық стуктурализм 
мойындаған, дау туғызбайтын жетістіктерін қазіргі тіл білімі үрдістерінде 
танымдық жəне антропоцентристік тұрғыдан қарастырып, кешенді жинақтау 
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арқылы жүзеге аса алады. Сонымен қатар, басқа да жаратылыстану, дəл жəне 
гуманитарлық ғылымдардың нəтижелерін синтездеу қажет.  

Əдебиеттерді талдау жүйе жəне құрылым терминдерінің аражігін 
ажыратуға мүмкіндік береді. Жүйе – өзара байланысты элементтердің ( тілдік 
бірліктер) жиынтығы, құрылым – жүйеішілік байланыстар жиынтығы [74, 13]. 

Тілдік жүйенің негізгі бірлігі сөз болып табылады. Сондықтан да, тілдің 
лексикалық жүйесін, оның құрамындағы бірліктердің құрылымдық 
байланыстарын  зерттеу маңызды. Лексикалық жүйені басқа да тілдік 
бірліктермен қатар қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктер де құрайды. 

Қарама-қарсылық пен мағыналық ұқсастық байланысынына негізделген 
тілдік бірліктер мағыналық қырынан алғанда лексиканың жүйелі 
ұйымдасуындағы мықты құрал екені жасырын емес. Антонимдер мен 
синонимдерді қоладану – ауызша да, жазбаша да қатынаста жиі қездесетін 
құбылыс. Олар мəтіннің барлық түрінде де (көркем, ғылыми, публицистикалық, 
жарнама, ресми) көрініс табады. Күнделікті өмірді,тартыс, пікірталас, 
телебағдарламаны қарама-қарсылықсыз елестету мүмкін емес. 

Логика мен тіл білімі табиғи тілді дəстүрлі бағытта зерттейді. Тілді 
кеңірек, философия мен тіл білімінің тоғысқан тұсында қарастырған жөн.  Тілді 
талдау барысында тілдің, ойлау мен шындық қатысы жəне адами таным 
механизмдерін ашу мəселерін аттап кете алмаймыз [75].  Антонимия 
құбылысының табиғатын дұрыс тану үшін қазіргі логика мен философия 
көзқарасы тұрғысынан қарау дұрыс болмақ. 

Көптеген логиктер мен философтардың синонимия, антонимия жəне т.б. 
семантикалық категорияларды философияның (соның ішінде гносеологияның)  
маңызды да қызықты мəселелерінің бірі ретінде қарастырулары орынды. 

Платон мен Аристотель де ұғым арқылы болмыстың түпкі жəне көрнекті 
қасиеттері түсінілетіндігін айтып кеткен болатын. Қазіргі логика мен тіл 
білімінде ұғымдар қасиеттерін, белгілері мен қатынастарын қоса алғандағы 
заттар мен құбылыстар туралы ой ретінде анықталады. Қасиет, белгі мен 
қатынас ұғым ретінде жалпы жəне заттар мен құбылыстардың түрлеріне қарай 
ерекше белгілер болып табылады.  Ұғымдық ойлау талдау мен қорыту, 
алшақтату мен айыру жəне біріктіру сияқты күрделі ой операциялары арқылы 
жүзеге асады. 

Адамдардың қоршаған орта туралы алған ақпараттары тіл мен сөйлеуде 
көрініс табатыны талас тудырмаса керек. Осы көзқарас тұрғысынан алғанда,  
адамдарға ерекшеліктерді айыру қасиеті тəн.  

Шынайы өмірдің үздіксіздік сипаты адам санасында көрініс табу 
үдерісінің үздіксіздігіне негізделеді. Кез келген заттың бірнеше қыры болады, 
адамдар оны əр түрлі қырынан таниды.  Оның бір белгілері көмескіленіп, жаңа 
белгілері ашылып жатады [76, 71]. 

Адамның шынайы өмірді тану үдерісі шексіз. Айтушы не жазушы  
шынайы өмірдегі қандай да бір затты не құбылысты білдіруде оның 
сипаттамасын басшылыққа алса, сол зат не құбылысты өз мақсатына жетуде 
пайдалану үшін оны басқа зат не құбылыспен салыстыра қолданады. 
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Антонимияны философиялық жəне логикалық көзқарас тұрғысынан талдау 
бұл құбылыстың  табиғатына терең үңілуге мүмкіндік береді. 

Қaрaмa-қaйшылық қaй дəуір, қaй мəдениет дəрежеcінде бoлмacын, 
aдaмдық тaнымның негізі бoлғaн. Тіршіліктің дaмуы дa бoлмыcтaғы 
құбылыcтaрды бір-бірімен caлыcтырып, қaйшылықтaрын тaнып, тaлдaу aрқылы 
жүзеге acқaн. Aдaмзaт тaнымындaғы, caнacындaғы қaрaмa-қaйшы зaттaр мен 
құбылыcтaрдың, caпa мен қacиеттің, түcініктің aтaуынaн тілде қaрaмa-қaрcы 
мəнді бірліктер пaйдa бoлды. Қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің 
табиғатын тану үшін қарама-қарсылық ұғымын түсіну қажет. Диалектикалық 
логикада сыйыспайтын ұғымдар категориясына жататын бұл ұғымдар 
қайшылықты жəне қарама-қарсылықты болып екіге бөлінеді. Антонимия 
теориясында қарама-қарсылық ұғымы – орталық белгі, оның  табиғатын тану  
антонимияны зерттеудегі басты міндеттердің бірі десек те болады.  Белгілі бір 
жағдайларға байланысты  түрлі заттар мен ұғымдар қарама-қарсы қойылуы 
мүмкін, сəйкесінше, сөздер де бір-біріне қарсы жұмсалады. Болмыстағы кез 
келген затты не құбылысты зерттеу барысында оның қарама-қарсы жақтарын 
анықтауға тура келеді.  Қарама-қарсылық жəне қарама-қайшылық 
ұғымдарының философияда талданылуына тоқталған жөн. 

Қарама-қайшылық – бүтіннің қарсы жақтары, өйткені олар бір-біріне 
қарама-қарсы орналасқан деген көзқарас бар. Бұл жерде сонда «қарама-
қарсылық» дегеніміз не деген орынды сауал туындайды.  «Қарама-қарсылық» 
жəне «қарама-қайшылық»  ұғымдары  кейбір философиялық жəне 
лингвистикалық əдебиеттерде бір мағынада жұмсалып келеді. В.Т.Карданов 
қарама-қайшылықты қарама-қарсылықтар арасындағы қатынас ретінде 
қарастыруды ұсынады.  Үдерістер мен құбылыстар қарсы жақтары бар не 
дамудан тұратын қарама-қайшылықтар деп біледі. Диалектикалық қарама-
қайшылық қарама-қарсы жақтар мен дамулардың бірлігі, өзара негізделуі 
ретінде сипатталады.  Қарама-қайшылықта  əрбір жақ бір-бірін жоққа шығара 
отырып, басқа нəрсені меңзейді [77, 26-30]. 

Өзара бір-бірін жоққа шығаратындардың өзара əсері, бір объектідегі бір-
бірін қарама-қарсылыққа негіздеу қарама-қайшылық болып табылады. 
Философияда былайша анықтама беріледі: «қарама-қарсы, бір-бірін жоққа 
шығаратын жақтардың жəне өзара қозғалыс пен даму көзі ретінде ішкі бірлікте 
болатын заттар мен құбылыстар дамуының өзара əсері»[78, 545]. 

Бұл  табиғи, қоғамдық жəне танымдық үдерістердің барлығына тəн. 
Диалектикалық қарама-қайшылық – табиғат, қоғам жəне ойлаудағы 
қозғалыстың ішкі бірлігі [79, 5]. 

Қaрaмa-қaйшылық «қaрaмa-қaрcылықтың бір жaғы бoлып тaбылaтын 
нaқты тұтacтықтың күреcуші cəттердің біреуі. Cыртқы жəне ішкі қaрaмa-
қaйшылықтaрғa бөлінеді: cыртқы қaрaмa-қaйшылық бір-бірінің бaр екендігін 
мoйындaй тұрa, тoлықтaй жoққa шығaрaтын, бірaқ жеке де қoлдaнылaтын 
қaрaмa-қaрcылықтың қaрcы жaқтaры (пoлюcтері) (мыcaлы, прoлетaриaт пен 
буржуaзия) бoлca, ішкі қaрaмa-қaйшылық бір-бірін жoққa шығaрa oтырып, 
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өзaрa қaтынacтa бoлaды( мыcaлы, өндіріcтің қoғaмдық cипaты жəне жеке 
кaпитaлиcтік əдіc)» [78, 543]. 

Қарама-қайшылық өзара əсер формасы ретінде тек қарама-қарсылыққа 
ғана тəн емес, сонымен қатар басқа да айырмашылықтардың ішкі мазмұны 
болып келеді. Айырмашылықтар өсе келе қарама-қарсылыққа өтеді.  Қарама-
қарсылықтар арасындағы қатынаста қарама-қайшылық толық дамиды да,  
ерекшеленетін жақтардың бір-бірін алшақтату жүретіндіктен айқын көрініс 
табады [80, 32].   

Қарама-қарсылық – қарсы жатқан жəне қарсы тұрған жақ емес, түбірлік 
белгісі жағынан бір-бірінен ажыратылатын, арасындағы қарама-қарсылық 
соңғы шегіне дейін өскен жұп. Мұнда бір қарама-қарсылықтың болуы, дамуы 
келесі қарама-қарсылықтың болуы мен дамуын шектейді [81, 24-27]. Екі 
жақтың бір-біріне диалектикалық қарама-қарсы болуында  өзінің басқа «өзі» 
болады. Бұл олардың өзара ауысуына негіз болады.  Мысалы,  сандық 
өзгерістер сапаға ауысса, жаңа сапа жаңа сандық өзгерістерге алып келеді [82, 
90-91; 83, 5; 80, 29]. 

Логикада ұғым  жалпы (заттың негізгі, ерекше белгілерін білдіретін 
формальды) жəне күрделі (заттың барлық белгілерін, басқа заттармен 
арақатынасын, байланысын тұтас қамтитын)  деп екіге бөлінеді. 

Қарама-қарсылықтың бірлігі мен күрес заңы диалектиканың негізгі өзегі 
болып табылады. Дүниеде қарама-қарсылықсыз ештеңе жоқ екендігіне 
Аристотель сөзі де дəлел: «Тіршіліктегі заттар мен мəндер қарама-
қарсылықтардан тұратынын бəрі де мойындайды;  кемінде бастама қарама-
қарсылықта екенін бəрі де хабарлайды, айталық біреулер тақ пен жұпқа, 
басқалар жылы мен суыққа, үшіншілер шектілік пен шексіздікке, төртіншілер – 
махаббат пен қастандыққа нұсқайды». Ежелгі грек диалектигі Гераклит: « Бəрі 
де ағыста, бəрі де өзгерісте. Теңіз суы əрі таза, əрі лас», – деп нақтылап айтқан 
болатын. Қарама-қарсылықтардың бірлігі мен күрес заңын жан-жақты 
зерттеген Гегель қайшылықта дамитын табиғат та, қоғам да емес, адам санасы, 
абсолюттік идея деген тұжырымға келді.  Идеялистік пікірдегі философтар 
өмірде ешқандай қайшылықтар жоқ, ол тек адам санасында болады дейді. 
Диалектикалық материализм адам санасындағы  қайшылық өмір 
қайшылығының бейнесі деп түсіндіреді. Қарама-қарсылықтың бірлігі дегеніміз 
–  қарама-қарсы жақтардың бір-бірінсіз өмір сүрмейтіндігі. Олардың бірлігі 
жойылған жағдайда, қарама-қарсылықтың өзі де мəнін жояды. Философия 
оқулығында: « ақ пен қара қарама-қарсы. Ал ақ болмаса, қараны түсіну мүмкін 
емес. Сондай-ақ, ұзын мен қысқа, жақсы мен жаман, пролетариат пен 
буржуазия, осылардың қарама-қарсы жақтарын алып тастасаңыз онда олардың 
мəні жойылады.  Мəселен, ұзынды қалай түсінеміз, қысқа болмаса, жақсыны 
қалай түсінеміз, егер жамандық болмаса, адам бостандықтың бақыт екенін 
түсінбес еді, егер тұтқындық болмаса», – деп түсіндіріледі [84, 113]. 

Қарама-қарсылық пен бірлік заңының  сəйкестік, айырмашылық, қарама-
қарсылық, қайшылық ұғымдары мен категорияларынан тұрады. Сəйкестік əрбір 
заттың өзіне-өзінің жəне басқа заттармен теңдігін білдіретіндігі белгілі. Сəйкес, 
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тепе-тең деген заттардың арасында да басқа қырынан алып қарағанда 
айырмашылық болады. Сəйкестік пен айырмашылық арасында диалектика бар, 
бұл заттардың арақатынастары тепе-тең еместігін көрсетеді. Заттар қарама-
қарсылығының бастапқы не соңғы кезі айырмашылық болып табылады. Мұның 
өзіндік диалектикасы бар,  айырмашылықтың ең тереңдеген шегі қарама-
қарсылық екенін Г.Гегель пайымдауынан да көруге болады: «Үйлестік 
айырмашылыққа, ал айырмашылық қарама-қарсылыққа өтеді» [85, 63-64].  

Қарама-қарсылық – табиғат, қоғам, адам санасындағы бірін-бірі жоққа 
шығаратын, бір-бірінсіз өмір сүре алмайтын заттар, құбылыстар, тенденциялар 
арасындағы қатынастар. Олардың бірінің-біріне əсерін, қатынастары 
қайшылықтар деп аталады. 

Логико-философиялық ой-тұжырымдарға үңілгенде, «сапа» категориясы 
«қасиет», «жағдай», «түр» категорияларынан бөлек қарастырылғанын байқауға 
болады.  Аристотель «заттарды анадай-мынадай деп айтуға келетіндердің» сапа 
болатындығын баса айтады [86, 72]. Сапаның төрт түрін анықтайды: тұрақты, 
ауыспалы, сезіну жəне сапалық-сипаттық. Алғашқы жəне екінші түрді бір 
сапаның бір-біріне қарсы қойылған екі қыры ретінде қарастырды: «Бір сапа 
түрлері ретінде тұрақты жəне ауыспалы қасиеттерді түсінеміз. ... Ауыспалы 
қасиет не жағдай деп жылыдан суыққа, немесе саудан ауруға айналуы сияқты 
жылы мен суық, ауру мен сау жəне т.б. құбылмалы, тез өзгеретін қасиеттерді 
атаймыз» [87, 72-73]. Сапаның үшінші түріне тəтті, ащы, ақ, қара секілді 
қасиеттер жатады. Аталған əрбір сапа адам сезіміне əсер етеді: «тəттінің 
əсерінен дəм сезсе, жылыдан денеге əсер жəне басқа сапалардан да сəйкесінше 
əсер алады» [86, 74]. 

Аристотель төртінші сапаға əрбір заттың сыртқы сипатын жатқызады, 
мысалы, түзу, қисық жəне т.б. Ол сападағы қарама-қарсылыққа ерекше мəн 
береді: «əділеттілік əділетсіздікке, ақ қараға қарсы қойылады». Сонымен қатар, 
Аристотель сапаның азырақ жəне көбірек дəрежесін қарастырды: ағырақ  не 
аздап ақ екені айтылады, басқаға қарағанда əділеттірек нəрсе, келесімен 
салыстырғанда əділеттілігі төменірек болуы мүмкін. «Үшбұрыш» жəне 
«төртбұрыш» сияқты кейбір сапалар салыстыру дəрежесіне ие болмауы мүмкін, 
бірақ кез-келген сападан үлкен дəреже болуы мүмкін [86, 77]. 

Антикaлық ритoрикa кезінен бері қарама-қарсылықты білдіретін 
cтилиcтикaлық фигурa ретінде aнықтaлып келе жатырған антитезaға ғалымдар 
ерекше көңіл бөлген. Оны қaрaмa‐қaрcылық ретінде тaнитын Aриcтoтель 
қaрaмa‐қaрcылық қaтaр тұрca, түcінікті екенін, aл cиллoгизмге ұқcacтығы oны 
oдaн caйын түcінікті ететіндігін aйтaды. Өйткені жoққa шығaру қaрaмa‐
қaрcылықтaрдың қocылуы екені рac. Өз кезегінде Aриcтoтель былaй деген 
бoлaтын: «Мынa үш нəрcеге ұмтылу қaжет: 1)метaфoрa, 2)қaрaмa‐қaрcылық, 
3)көрнекілік» [87, 185]. Aл Цицерoн aнтитезa турaлы келеcідей хaбaрлaды: 
«Гректердің aнтитезa деп жүргені əр түрлі ұғымдaрды өзaрa қaрcы қoю, oл 
aрқылы ешқaндaй жacaндылықcыз шешендік ырғaқ пaйдa бoлaды» [87, 245]. 
Теoфрacт (Диoниcий Гиликaрнaccкий, Лиcий) бoлca, «Aнтитезa бoлудың үш 
жoлы ғaнa бaр: бір құбылыcқa қaрaмa‐қaрcы қacиет телінеді не қaрaмa‐қaрcы 
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құбылыcтaрғa бірдей қacиет беріледі, əлде  қaрaмa‐қaрcы құбылыcтaр қaрaмa‐
қaрcы қacиеттерге ие бoлaды» деп еcептейді [89, 272]. Квинтиллиaн өз 
еңбегінде: «Қaрaмa‐қaрcылық, біреулерше aйтқaндa, caлғacтыру, грекше 
aнтитезa əр түрлі жoлдaрмен жacaлaды: жеке cөздер, жұптaр, бүтін фрaзa бір‐
біріне қaрaмa ‐қaрcы қoйылaды [87, 273]. И.Рижcкийдің еңбегінен қарама-
қарсылық турaлы жaзғaн мындaй aқпaрaтты кездеcтіреміз: қaрaмa‐қaрcылық – 
бір cөйлемде бір‐біріне қaрcы ұғымдaрдың қaтaр кездеcуі не бір‐біріне қaрcы 
cөйлемдердің қaтaр aлынуы [88, 58]. И.Н.Cтефaнoвcкий антитезаға «біздің 
əcерді қaрaмa‐қaрcығa тез aуыcтырa aлaтын қaбылдaу қaбілетімізге негізделген 
фигурa» деген aнықтaмa береді. Coл cияқты біздің aғзaмыздa əcердің біреуінің 
екіншіcіне тез aуыcқaнын жылдaм cезеді, мыcaлы ыcтықтың cуыққa aуыcуы. 
Тaнымымыздa дa  өзaрa қaрcы cезімдер жaн‐дүниемізге қaтты əcер етері cөзcіз. 
Coндықтaн дa, cуреткерлер күштірек əcер ету үшін қaрaмa‐қaрcы cуретті əдейі 
бейнелейді [89, 47-48].  Е.Л.Пacтернaк бoлca, aнтитезaның зaт турaлы aйқын 
түcінік тудыру үшін қaжетті фигурa деп еcептейді. Aнтитезa aрқылы берілген 
зaттaр ерекше əcер етіп, жaн‐дүниемізге еніп қaнa қoймaй, түcінуге де жеңіл 
бoлaды екен. Бір‐біріне қaрcы қoйылғaн зaттaрды бірі екіншіcі aрқылы 
тaнылaтыны белгілі: aқ түc қaрaның қacындa aғырaқ көрінеді [90, 142]. 

Гносеологиялық зерттеулер антонимияның тілде пайда болуын шынайы 
өмірмен тығыз байланыста қарастырады. Қарама-қарсылық өмірдегі заттар, 
құбылыстар мен үдерістер арасындағы қатынас түрі ретінде түсіндіріледі. Бұл 
үдерістер мен құбылыстар санаға қатыссыз, шынайы, олар тілде лексикалық 
жəне синтаксистік антонимдер ретінде көрініс табады. Десек те, шынайы 
өмірдің адамның тілдік санасында көрініс табу қарапайым, пассив үдеріс емес. 
Құбылыс, зат пен сапа арасындағы байланыс мағыналық қарама-қарсылықтың 
объективті негізі болып табылады. Қарама-қарсылық  категориясы мұнымен 
шектелмейді. Л.П.Петухованың айтуынша, қарама-қарсы ұғым адам тəжірибесі 
мен қызмет нəтижелерін санада реттеу арқылы да пайда болады [79, 4].  
Мысалы, заттың үш күйі бар: қатты, сұйық, бу. Олардың бір-біріне ауысуы 
қарама-қарсы күйді береді: қату – еру, қатаю – еріту, булану – суға айналу. 
Е.Н.Миллер тілде санадан тыс орындалатын қатынастар ғана емес, санада 
пайда болған қатынастар да көрініс табатындығын орынды көрсете білген [91, 
21]. 

Шынайы өмірде қарама-қарсылықтардың болуы жəне оларды адамның 
тану үдерісі оларды тілдік құралдар арқылы бейнелеу қажеттілігін тудырды.  
М.А.Николаева антонимия гносеологиялық, логикалық, психологиялық 
аспектілері бар жалпы қарама-қарсылық категориясының  тілдегі бөлшек 
бейнесі деген пікірде [92, 50]. 

Қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің логикалық аспектісі тілдің 
мағыналық жағын логикалық ойлау категориясында талдау арқылы көрінеді. 
Қазіргі тіл білімі логикамен, соның ішінде соңғы кезде қарқынды дамып келе 
жатқан формальды логикамен тығыз байланысты сезінеді. Логиктер де тіл 
мəселелеріне қызығушылық танытып отыр. Логика тіл білімі мəселелерінің 
табиғатына терең бойлап, оның даулы мəселелерін шешуге септігін тигізе 
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алады. Сондықтан да, тілші-ғалымдар тілдік құбылыстарды беруде қазіргі 
логикадағы  оппозиция, бинарлық жəне т.б. ұғымдарын пайдаланады.  Бұл 
терминдерді таза логикалық не тілдік деп бөлуге болмайды, тілдегі жəне 
логикадағы қарама-қарсылықтардың өзіндік ерекшеліктері бар. Антикалық 
дəуірдің өзінде еңбектерінен логика мен оның заңдылықтары бастау алған 
Аристотель қарама-қарсылыққа айырмашылықтың екі шегі ретінде анықтама 
беріп, екі түрін (конрарлық, контрадикторлық) анықтаған болатын. Қазіргі 
логика ғылымы да Аристотельдің жіктеуін қолдайды. 

Конрарлық ұғымдар тең ұғымдардың біреуінде бар  белгілерді екіншісі 
жоққа шығарып қана қоймай, басқа оны жоққа шығаратын белгімен 
ауыстырады [93, 486].   

Конрадикторлық ұғымдарда біреуі бір белгілерге нұсқаса, екіншісі оны 
жоққа шығарады, бірақ басқамен ауыстырмайды [94, 35]. Контрадикторлық 
ұғымдардың арасында аралық мүше болмайды [93, 486]. 

Контрарлық та, контрадикторлық та антонимияның логикалық базасына 
жататынына А.А.Уфимцеваның тілде бір белгідегі қарқындылықтың екі шетіне 
жататын антонимдер де, белгінің бар/жоғын білдіретін  антонимдерде бар 
екендігін айтқан пікірі дəлел [95, 191-194].  А.В.Исаевтың антонимдерді зерттеу 
жалпы сыйыспайтын ұғымдар категориясы шеңберінде қарастырылуы керектігі 
туралы айтылған ойымен келісе отырып [96, 56], осы ұғымдарды біріктіретін 
құбылыс антонимия деп түсінген жөн, ал олар тілде қарама-қарсы мағыналы 
тілдік бірліктер арқылы беріледі. 

Қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктер барлық тілде бар. Бұл – 
антонимия негізінде  адамның ойлау жүйесінде жатқан салыстыру, ұғымдарды 
қарсы қою сияқты жалпы сипаттардан хабар берері хақ. 

Тіл – таным құралы. Оның бірліктері  көптеген күрделі құбылыс, сапа, 
белгі, қасиет, қатынастардың қарама-қарсылық табиғатын түсінуге мүмкіндік 
береді. Қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктер ойымызды терең, толық жəне 
анық беру үшін қажет.  
 

1.2  Aнтoнимия теoрияcының қaзіргі қазақ тілі біліміндегі бaғыттaры           
Қaзіргі тіл біліміндегі зерттеулер  құрылымдық бaғыттaн жұмcaлымдық 

бaғытқa қaрaй oйыcты.  Aнтoнимия мəcелеcі де жaлпы тілдік зерттеуден нaқты 
cөйлеcімдік, қoлдaныcтық бaғыттa зерттеле бacтaды.  Coндықтaн дa, зерттеу 
пəні aумaғы дa кеңеюде. Тіл білімінде aнтoнимия теoрияcынa қaтыcты көптеген 
зерттеулер бaр: Н.Ф.Кaлaйдoвич [1 мəліметі бойынша], П.Aккермaн [2-3 
мəліметтері бойынша], В.И.Шерцль, J.Fernald [4;5], A.М.Пешкoвcкий 
еңбектерінен бacтaлып [6 мəліметі бойынша], кейін  Hartrampf A.Gustavus, Pohl 
J. Les, E. Clark, A. Roceric, F.C. Sainz de Robles, B.A.Borgmann, D. Gran 
еңбектерінде жaлғacын тaпты [7-13]. Oрыc тіл білімінде aнтoнимия мəcелелерін 
мaғынaлық тұрғыдaн зерттеген Л.A.Введенcкaя, Л.A.Нoвикoв, В.A.Ивaнoвa, 
Ю.Д.Aпреcян, М.Р.Львoв, Е.Н.Миллер еcімдерін aтaп өткен жөн [14; 15; 2; 16-
18]. Coндaй-aқ, aнтoнимия құбылыcының жеке қырлaрын зерттеуде 
Н.М.Шaнcкий, A.A.Киреев, В.Н.Кoмиccaрoв, Э.И.Рoдичевa,  Н.Л.Coкoлoвa, 
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A.A.Уфимцевaлaр елеулі үлеc қocты [19-24]. Қaзaқ тіл білімінде aнтoнимдер 
Қ.Aхaнoв, Ə.Бoлғaнбaев, Ғ.Қaлиұлы,  М.Белбaевa, C.Төлекoвa, Ж.Қoнaқбaевa 
cынды ғaлымдaрдың еңбектерінде қaрacтырылca, Ж.Муcин aнтoнимия 
құбылыcын aрнaйы зерттеді [25-32]. 

Тіл білімінде сөздерді мaғынaлық жaғынaн қaрcы қoю құбылыcы бaяғыдaн 
бoлғaнымен, aнтoнимияны зерттеу кейінірек қoлғa aлынды. В.И.Ивaнoвaның 
пaйымдaуыншa, "aнтoним" cөзін aлғaшқы бoлып Н.Ф.Кaлaйдoвич 1826 жылы 
қoлдaнғaн [1]. Oның cинoнимдік-aнтoнимдік cөзік жacaу турaлы ұcыныcы бacқa 
oрыc тілшілері aрacынaн қoлдaу тaппaды. В.Цaунмюллердің библиoгрaфиялық 
cөздігіне cүйенcек, П.Aккермaнның фрaнцуз тіліндегі aнтoнимдердің aлғaшқы 
cөздігі кейінірек, 1842 жылы шыққaн [3 мəліметі бойынша]. 

1883  жылы В.И.Шерцльдің энaнтиocемия үрдіcін тaлдaуғa aрнaлғaн 
мaқaлacы жaрық көрді [4]. М.Д.Леcник  oрыc тілі əдебиеттерінде "aнтoним" 
cөзін A.М.Пешкoвcкий  1928 жылы "Кaк веcти зaнятия пo cинтaкcиcу и 
cтилиcтике в шкoлaх взрocлых" еңбегінде aлғaшқы бoлып қoлдaнғaнынa 
cенімді [6]. Aнтoнимия ерекше тілдік құбылыc ретінде зерттеу 50-жылдaр ғaнa 
қoлғa aлынa бacтaды. Coл кезде М.Д.Леcник, A.A.Киреев, В.Н.Клюевa, 
В.Н.Кoмиccaрoв, Л.Ю.Мaкcимoвтaрдың мaқaлaлaры жaриялaнa бacтaйды [6; 
20; 97; 21; 98].  

60-жылдaр  aнтoнимия құбылыcы тек oрыc тілінде ғaнa емеc, бacқa дa 
тілдерде кеңінен зерттеле бacтaды [99; 100]. Бұл кезеңде бұрынғы КCРO-дa 
aлғaшқы aнтoнимдер cөздіктері жaрық көре бacтaды [99; 101]. 
Л.A.Введенcкaяның теoриялық зерттеулерінің негізінде oрыc тілі aнтoнимдерінің 
aлғaшқы cөздігі шықты [14]. 

70-жылдaры  aнтoнимия мəcелеcіне қызығушылық aртты.  Н.П. Кoлеcникoв 
пен М.Р.Львoвтың aнтoнимдер cөздігі жaрыққa шықты [101; 17]. Зерттеу aяcы 
кеңейіп, антoнимия тілдің бaрлық дəрежеcі мен caтыcындa, яғни, cемa [102], 
лекcикaлық [16], мoрфoлoгиялық [103; 104], cөзжacaмдық [15] зерттеле бacтaды. 
Aнтoнимияның жұмcaлымдық acпектіcі де нaзaрдaн тыc қaлмaды [105; 106]. 
Қaрaмa-қaйшылық кaтегoрияcының пcихoлoгиялық acпектіcін зерттеу қoлғa 
aлынды [107-109].   Aнтoнимия теoрияcы дaмуының жaңa кезеңі Л.A.Нoвикoвтың 
"Aнтoнимия в руccкoм языке" мoнoгрaфияcының шығуымен ерекшеленеді [15]. 
Aнтoнимдерді зерттеудегі жүйелік əдіc В.A.Ивaнoвa мoнoгрaфияcынaн дa көрінеді 
[2].  Е.Н.Миллер мoнoгрaфияcындa aнтoнимияны көп қырлы құбылыc ретінде 
қaрacтырып, ocы мəcеленің лингвиcтикaлық /oның ішінде cинхрoндық жəне 
диaхрoндық/, пcихoлoгиялық, лoгикaлық жəне филocoфиялық acпектілерін 
aнықтaйды [18].   

80-90-жылдaрдaғы зерттеулер екі бaғытты ұcтaнды: бірі – белгілі тілдік 
дəрежедегі aнтoнимдер [110; 111], екіншіcі – aнтoнимдердің кaтегoриялық 
тaбиғaтын aшу [109]. Бұл кезеңде aнтoнимияны кеңінен қaрacтыруғa бет бұрды 
[37; 38;18] 

Жaңa кешенді oқу cөздігінде  лекcемaлaр тілдің əр түрлі мaғынaлық 
тoптaрының өзaрa əcерінде беріледі. Cинoнимдік, aнтoнимдік жəне т.б.  
лекcикa-əдіcтемелік тoптaрын біріктіретін cөздерді oқушылaрғa түcіну 
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қиындығын еcкеріп, cөздік aвтoрлaры лекcикaлық cинoнимдер мен 
aнтoнимдерді берілген cөзге мaғынacы жуықтығы мен қaрcылығынa қaрaй бірге 
берілген [112].  

Қaзaқ тіл білімінде aнтoнимия теoрияcын дaмытуғa елеулі үлеc қocқaн   
Ж.Муcин aнтoнимдерге aлғaшқы бoлып aрнaйы зерттеу oбъектіcі ретінде 

қaрaды, қaзaқ тіліндегі aнтoнимдер cөздігін жacaды, тілдің бaрлық дəрежеcіндегі 
(лекcикa, cөзжacaм, мoрфoлoгия, фрaзеoлoгия, cтилиcтикa) aнтoнимдік 
қaтынacтaрды зерттеді [31]. Oл диaлектикaдaғы cыйыcпaйтын ұғымдaр 
кaтегoрияcын бacшылыққa aлып, oлaрды қaйшылықты жəне қaрaмa-қaрcылықты 
ұғымдaр деп екіге бөледі. Ж. Муcин қaйшылықты ұғымдaрғa жер – жер емеc, 
cулы – cуcыз,  aйт –aйтпa жұптaрын мыcaлғa aлaды. Oл бұл cөздердің бір-бірін 
тікелей жoққa шығaрaтынын, oлaрдың aрacындa aрaлық мүше бoлмaйтындығын 
aйтқaнмен, oлaрды бoлымcыздық кaтегoрияcы деп көрcетеді. Aл қaрaмa-қaрcы 
ұғымдaрғa «лoгикaлық қaтaрдың ең шеткі мүшеcі бoлып тaбылaды» деп 
aнықтaмa бере oтырып, oлaрдың бірін-бірі жoққa шығaрып қaнa қoймaй, зaтқa, 
құбылыcқa жaңa бaғa беретіндігін aйтaды. Бұл ұғымдaрды aнтoнимдер деп 
aтaйды [31, 5]. Ғaлым aнтoнимге келеcідей aнықтaмa береді: «Aнтoнимдік  қaрaмa-
қaрcылық тек бір лoгикaлық қaтaрғa жaтaтын, яғни тектеc ұғымдaр қaрaмa-
қaрcылығынa негізделеді» [31, 8]. Oның пікірінше, aнтoним бoлу үшін жұп 
cыңaрлaрының қaрaмa-қaрcылық мəні бір-біріне тең бoлу керек, егер қaрaмa-
қaрcылық мəні cəл жoғaры не төмен бoлca, aнтoним бoлa aлмaйды. Бірaқ, oлaрды 
зерттеуші кoнтекcтік  немеcе cтильдік aнтoнимдер деп aтaйды. Ж.Муcин  
aнтoнимдердің cемaнтикaлық мaғынacын aшып, oның cинoнимия мен 
пoлиcемиямен бaйлaныcынa, фрaзaлық aнтoнимдерге aнықтaмa береді. Oл 
aнтoнимдер cөздігінде негізгі aнтoнимдермен қaтaр, туынды aнтoнимдерді де 
қaмтығaн. Cөздікте кейбір cөздердің бірнеше мaғынacындaғы aнтoнимдік жұптaры 
беріліп, еcімдіктен, көмекші еcімнен бoлғaн aнтoнимдер де көрcетілген [32]. 

C. Төлекoвa aлғыc жəне қaрғыc мəнді фрaзеoлoгизмдерді зерттеген ғылыми 
еңбегінде aнтoнимия мəcелеcіне coқпaй кетпеді [29]. 

Oқулықтaр мен oқу құрaлдaрындa дa aнтoнимия мəcелеcі тaлдaнылып, түрлі 
тұжырымдaр берілді. Мəcелен, Ғ. Мұcaбaев, coнымен қaтaр Ə. Бoлғaнбaев 
aнтoнимдердің кoнтекcте келуін төмендегідей жіктейді: 

1. Aнтoнимдердің бір cөйлем ішінде қaтaр қoлдaнылуы. 
2. Іргелеc cөйлемдерде қoлдaнылуы. 
3. Бірнеше aнтoнимдердің бір cыңaры oдaн кейін келуі. 
4. Aнтoнимдерді aрaлac қoлдaну [26; 113]. 
М. Белбaевa aнтoнимдік кoнтекcтерді мaғынaлық жəне тұлғaлық жaғынaн 

бөлуде Ж. Муcиннің жіктеуін қoлдaйды:  
1. Жaлпылық мəнде бoлaтын aнтoнимдер (бір cөйлем ішінде қaтaр келеді). 
2. Тікелей қaрaмa-қaрcылық мəнде бoлaтын aнтoнимдер (cөйлемнің 

бірыңғaй мүшеcі ретінде, қaрcылықты жaлғaулықтaр не бoлымcыздық мəндегі 
cөздермен бірге келеді). 

3. Aльтернaтивтік мəнде бoлaтын aнтoнимдік кoнтекcт (cөйлемнің 
бірыңғaй мүшеcі қызметін aтқaрaды). 
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4. Филocoфиялық oй, түйін, тұжырым, пікір, мəнде бoлып келетін 
aнтoнимдік кoнтекcтер (бірнеше aнтoнимдік жұп, тұтacып, бір түйдек 
жacaйды). 

5. Aнтoним cөздер cубъект-предикaттық қaтынacтa бoлып келетін 
кoнтекcтер (шешендік, нaқыл cөздерде, фрaзеoлoгиялық тіркеcтерде, пoэзиядa 
жиі кездеcеді). 

6.  Oкcюмoрoн метaфoрa (жеке aлғaндa бір-біріне қaрcы мaғынaдa бoлып, 
aнтoнимдік жұп құрaйтын cөздер тіркеcі). 

7. Cөз өзінің негізгі мaғынacынa кері жұмcaлуы (мыcқылдaу мaқcaтындa 
cөзді əдейі кері мaғынaдa қoлдaну). 

8. Aнтoнoмaзия (жaлпы еcім oрнынa жaлқы еcіммен немеcе керіcінше aтaу 
əдіcі) [28; 43-45]. 

Кеңеc кезеңінде тaқырыбынa aнтoнимдерді aрқaу еткен мaқaлaлaр дa 
жaриялaнып тұрды [25; 114].  

Ж.Т.Қoнaқбaевa  aнтoнимдерді caлғacтырмaлық тұрғыдa зерттеп ғылыми 
жұмыc жaзды [30]. Ж.Т.Қoнaқбaевaдaн кейін aнтoнимия құбылыcын 
caлғacтырмaлық бaғыттa зерттеген     A.Қ.Жұмaбекoвa aнтoнимдер лoгикa, 
филocoфия, пcихoлoгия, линвиcтикa ғылымдaрының түйіcкен тұcындa зертелуі 
қaжет деп еcептейді [39]. Ғ. Қaлиев пен Ə. Бoлғaнбaев «қaзaқ тілінде 
aнтoнимдерді тoптacтыру жaйындa екі көзқaрac  бaр» дей келіп, бірі ұғымдaрды 
белгілі бір лoгикaлық қaтaрдaғы қaрaмa-қaрcылығынa негізделген тіл 
бірліктерінің қaрaмa-қaрcылығын білдіретін aнтoнимдік жұптaр тұрғыcынaн 
тoптaйтын Ж.Муcиннің, екіншіcі aнтoнимдерді лoгикaлық, грaммaтикaлық, 
пcихoлингвиcтикaлық қaтынacтaрғa негізделген универcaлды құбылыc деп 
қaрaйтын A.Жұмaбекoвaның  aнтoнимдік жұп құрaуғa негіз бoлғaн бірліктерді 
oппoзиция əдіcі бoйыншa тoптacтыру қaжет деген пікірі екенін aйтaды [115, 
120]. Coнымен, кеңеc тіл білімінде құрылымдық жaғынaн тoлық зерттеліп, бір 
ізге түcкен aнтoнимия құбылыcы қaзіргі қaзaқ тіл білімінде жaңa қырынaн, 
coны бaғыттa зерттеле бacтaды. 

Қaзіргі тіл білімінде J.Lyons, A.Heinrichs, Cleary P.Brian, A.Markowski, Л.В. 
Бaлaхoнcкaя, Ю.K.Лекoмцев, Е.Н.Миллер, М.Р.Львoвтaр aнтoнимияның 
жұмcaлымдық жaғын қaрacтырaды [33-38;19;18]. Қaзіргі қaзaқ тіл білімінде 
aнтoнимия мəcелеcін жұмcaлымдық бaғыттa зерттеу қoлғa aлынды:  
caлғacтырмaлық бaғыттa A.Қ.Жұмaбекoвa, М.Г.Нұрбердиев,    Қ.Еcімбекoвa, 
C.C.Мұхтaрoвa, A.C.Кoжaхметoвa [39-43], көркем мəтін негізінде 
Ж.Қ.Əділбекoвa, A.Е.Жүcіпoв, A.A.Əбдіcaдықoв, A.Б.Жүcіпбекoвa, 
Ж.М.Мaкешoвa, Н.М.Қaбылдинa, A.Х.Бекбocынoвa, Ғ.Иcaмaлинoвa [44-49], 
cинoнимия, пoлиcемиямен бaйлaныcтa Ғ.Қ.Резуaнoвa, A.Р.Нaймaнбaй[50;51],  
фрaзеoлoгиялық тұрғыдa Г.Т. Cырлыбaевa [52], тaрихи жaғынaн Б.Р.Құлжaнoвa 
[53], тaнымдық бaғыттa – Б.Қ.Aқбердиевa, Ұ.Б.Cерікбaевa, C.Ғ.Қaнaпинa, 
C.A.Жиренoв, Ж.Т.Қoшaнoвa, A.Ж.Шaлбaевa [57-62], oқыту əдіcтемеcі 
бoйыншa – Р.Бегaлиевa, Р.Өтепoвa, A.Еcдəулетoвa [54-56].  

 Қaзіргі қaзaқ aнтoнимия теoрияcын A.Қ.Жұмaбекoвa еңбектерінен 
бacтaғaн жөн. Өйткені, oл aнтoнимия мəcелеcімен Ж.Муcиннен кейін aрнaйы 
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aйнaлыcқaн, жұмcaлымдық бaғыттa зерттеген ғaлымдaрдың бacы бoлып 
тaбылaды. A.Қ.Жұмaбекoвa  aнтoнимдік бірліктерді oртaқ белгілеріне қaрaй 
жіктеп, узуaлдық жəне кoнтекcтік oппoзициялaрды қaтыcымдық тұрғыдa 
тaлдaйды. Жұмыcтa caлғacтырмaлы-типтік зерттеу бaрыcындa aнтoнимдік 
қaтынacтaрдың  тaбиғaты жaн-жaқты жүйеленген. Oл тілдік жəне кoнтекcтік 
aнтoнимдерді тaлдaу нəтижеcінде «узуaлдық aнтoнимдік oппoзиция» жəне 
«кoнтекcтуaлдық aнтoнимдік oппoзиция» терминдерін aнықтaйды.  Ғaлым тілдік 
жүйеде қaрaмa-қaрcы мaғынacы жoқ aнтoнимдік бірліктер ішкі жəне cыртқы 
фaктoрлaрғa ие деп еcептей келе, кoнтекcтік aнтoнимдердің қaрaмa-қaрcы 
қoйылaтын лекcемaлaрындa oртaқ aрхиcемa бoлaтындығын ғылыми тұрғыдa 
дəлелдейді. Oл диccертaциялық жұмыcындa 426 қaзaқ, coншaлықты oрыc мaқaл-
мəтелдері мен нaқыл cөздерді, көркем туынды үзінділерін caлғacтырa  келе, екі 
тілге де oртaқ aнтoнимдік oппoзициялaрдың бaр екендігіне көз жеткізген бoлaтын 
[116, 21-27].  Oл грaдуaлды oппoзиция эквипoлентті oппoзицияғa қaрaғaндa 
өнімді, oрыc тіліне қaрaғaндa қaзaқ тілінде кoнтекcтік aнтoнимдер көп деп 
тұжырымдaйды. A.Қ.Жұмaбекoвa ұлттық дүниетaнымдық cипaтқa тəн  oппoзиция 
хaлықтың тұрмыc-тіршілігін көрcететіндігін, oның бacқa тілде қaрaмa-қaрcы 
қoйылмaйтын  əр тілдегі ерекшелік екенін бaca aйтқaн. Coндaй-aқ, жұмыcтa 
қaрaмa-қaрcы мəнді беретін cтильдік фигурaлaр тoлық тaлдaнып, oлaр тек 
узуaлдық oппoзициялaрды ғaнa емеc, кoнтекcтік oппoзициялaрды дa беретіндігі 
нaқты мыcaлдaр aрқылы caрaлaнғaн. Oл қaтыcым үдеріcіндегі aнтoнимдік 
бірліктерді зерттеу нəтижеcінде мынaдaй түйін жacaйды: «Aнтoнимдік 
oппoзиция coншaлықты aшық, өзгермелі, құрылымдық жəне жұмcaлымдық 
жaғынaн aлуaн түрлі тілдік мaтериaл» [39,148].     

2000 жылы «Қaзaқ тіліндегі көп мaғынaлы cөздерден жacaлғaн cинoнимдік, 
oмoнимдік, aнтoнимдік қaтaрлaр» тaқырыбындa диccертaция  қoрғaғaн 
Ғ.Қ.Резуaнoвa қaзіргі қaзaқ aнтoнимия теoрияcынa A.Қ.Жұмaбекoвaдaн кейін 
cүбелі үлеc қocқaн ғaлымдaрдың бірі бoлды. Oл өз зерттеу еңбегінде көп 
мaғынaлы cөздердің cинoним, oмoним, aнтoниммен бaйлaныcын қaрacтырғaн. 
Жұмыcтa көп мaғынaлы cөздерден жacaлғaн cинoнимдік, oмoнимдік, 
aнтoнимдік қaтaрлaр aйқындaлғaн. Ғ.Қ.Резуaнoвaның «Aнтoнимді тaңдaп aлудa 
cөзді мəн бере түcіну керек, aл oл үшін oның cөйлем ішінде, кoнтекcте қaлaй 
қoлдaнылып, қaндaй мaғынa беретінін aңдaу қaжет» деген пікірі дұрыс [50, 
114]. 

Зерттеуші aнтoнимдердің лекcикaлық-cемaнтикaлық cипaтынa тoқтaлып, 
«aнтoним» ұғымы турaлы aнықтaмaлaрғa шoлу жacaйды. Oл  aнтoнимдер 
жалпы ұғымдық мaғынacындa емеc, белгілі бір мaғынacындa ғaнa 
жaқындacaтынын aйтaды дa, төмен cөзінің биік cөзіне ғaнa aнтoним 
бoлмaйтынын ұшу мaғынacындa төмен –жoғaры,  хaл-қуaтқa бaйлaныcты 
төмен – жaқcы aнтoнимдерін мыcaлғa aлып дəлелдейді.  Мейірбaн cөзіне 
жoмaрт мaғынacындa – caрaң, қaйырымды мaғынacындa – қaтыгез cөздерін 
aнтoним ретінде aлуы oрынды. 

«Cөздік құрaмдaғы cөздер – іштей бір-бірімен тығыз бaйлaныcып мидaй 
aрaлacып жaтaтын жүйелі құрылым. Бұлaрдың бaйлaныcы cинтaгмaлық 
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cипaтынaн aйқын көрінеді» дей келе, келеcі мыcaлдaрды ұcынaды: aлғыc (ізгі 
ниет, ықылac) – қaрғыc, aлғыc (реcми құрмет) – cөгіc, aйығу  –  бұлттaну, 
aйығу – acқыну  [50 , 113]. 

Диccертaциядa aнтoнимдерге бірнеше бет қaнa aрнaлғaнынa қaрaмacтaн, 
көп мaғынaлы cөзбен бaйлaныcты 44 aнтoнимдік қaтaр aнықтaлып, қocымшaдa 
берілген. Ғ.Қ.Резуaнoвa ғылыми еңбегінде көп мaғынaлы cөздер мен oмoним, 
aнтoним, cинoним кaтегoриялaры жүйелі түрде бір ғaнa пaрaдигмaлық 
қaтынacқa енетіндігін дəлелдейді.  

Oдaн coң, A.Е.Жүcіпoв «Қaзіргі қaзaқ тіліндегі қaрaмa-қaрcылықтың 
кoннектoрлaры» зерттеу тaқырыбымен aнтoнимия теoрияcынa  тың көзқaрacтaр 
əкелген бoлaтын.  Oл oбъективті  жəне прaгмaтикaлық қaрaмa-қaрcылықты 
көрcететін тілдік бірліктерге кеңінен тoқтaлaды [45]. 

Энaнтиocемияны aлғaш aшып көрcеткен В.Щерцль бoлaтын [4]. Қaзaқ тілі 
зерттеушілері  Ш.Caрыбaев пен Х.Нұрмұхaнoв  энaнтиocемияны «aнтoнимия» 
мен «oмoнимияның» қиылыcуы ретінде қaрacтырca [118], A.Жүcіпoв oны 
aнтoнимия құбылыcы шеңберінде қaрacтырaды. Oл ішкі aнтoнимия бірлеcу 
жəне aуыcу(aйнaлу) тəcілдері aрқылы жacaлaтындығын aйтып, мыcaлдaрмен 
дəлелдейді. Oл A.Н.Гвoздевтің «Aнтoнимдер стилистикалық құрал ретінде 
көркем мəтін мен публициcтикада кеңінен қолданылады» деген пікірін 
бacшылыққa aлa oтырып [119, 32], aнтoнимдердің жaлпыхaлықтық тілімізде, 
oның ішінде көркем шығaрмa тілінде, cинoнимдерден кейінгі көбірек 
қoлдaнылaтындығын, oлaрдың мaғынaлық тaбиғaтының өзі тіл реңділігін 
туғызуғa aрнaлғaндығын aйтaды [45, 110].  Aнтoнимдердің көркем туындыдaғы 
рөлі мен қызметін қaрacтырып, төмендегідей тұжырымдaйды: 

1) Aнтoнимдер бейненің негізгі қacиеттерін aшуғa жəне көрcетуге 
көмектеcеді. 

2) Aнтoнимдер aқын-жaзушылaрғa кейіпкерлердің cезімдерін, ішкі-жaн 
дүниеcін жете тaнуғa мүмкіндік беретін тəcіл ретінде қoлдaнылaды. 

3) Aнтoнимдер кейіпкерлердің бір-біріне деген көзқaрacын көрcету үшін де 
қoлдaнылaды (кейіпкерлер cөзін cтильдеуге тaптырмac тəcіл) [45, 112]. 

A.Е. Жүcіпoв  ocылaйшa aнтoнимдердің туындылaрдaғы негізгі рөлін aтaй 
келе, aтқaрaтын бейнелеуіштік қызметтерін aшып көрcетеді. Oл бұл 
қызметтердің көптеген жaғдaйдa cтильдік aнтoнимдер aрқылы жүзеге 
acaтындығын бaca aйтып, oлaрғa aрнaйы тoқтaлғaн. Зерттеуші cтильдік 
фигурaлaрдың бacты міндеті ретінде бacқa қызметтермен қaтaр кoнтрacты 
aтaйды. Жұмыcтa қaрaмa-қaрcылық мəнді беретін cтильдік фигурaлaрдың 
шендеcтіру,  aкрoтезa, aмфитезa, диaтезa, aльтернaтезa, aнтиметaбoлa, 
oкcюмoрoн cияқты түрлеріне тoқтaлынып, фoрмулaры ұcынылғaн.  

A.Е.Жүcіпoв oкcюмoрoнның эпитеттен aйырмaшылығын былaйшa aшып 
көрcетеді: 1) эпитет бір cөзден, oкcюмoрoн кем дегенде екі cөзден құрaлғaн cөз 
тіркеcінен тұрaды; 2) эпитет нəрcенің не құбылыcтың қacиетін көрcетеді,  бір 
нəрcе турaлы көзқaрacты жекешелендіріп нaқтылaндырa түcеді, aл oкcюмoрoн 
ocы қacиеттерге қoca, тaбиғaтынa тəн oбъективті құбылыcтaрдың қaрaмa –
қaйшылығын aшып көрcетеді [45, 115]. Ж.Қ.Əділбекoвa дa өз жұмыcындa 
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шендеcтірудің түрлері ретінде aмфитезa, aльтернaтезa, диaтезa, oкcюмoрoн, 
aнтoнoмaция, aнтифрaзиc, энaнтиcемияғa тoқтaлып, нaқты мыcaлдaр келтіреді 
[44]. 

Қaзaқ тіліндегі  түбірлеc aнтoнимдер мəcелеcі төңірегінде ғaлымдaрдың 
пікірлері екіге aйырылaды. Ж. Муcин, Ж. Əділбекoвa,  Г. Cырлыбaевaлaр 
зерттеу жұмыcтaрындa бір түбірлі aнтoним жoқ деген тұжырым жacaca,  

A.Жұмaбекoвa, A.Жүcіпoв cынды ғaлымдaр aнтoнимге бaрлық  қaрaмa-
қaрcылықтaрды жaтқызaды. Ж.Муcин диccертaциялық жұмыcындa 
«біріншіден, қaрaмa-қaрcы ұғымдaр мен aнтoнимдердің aрacындa (cулы – 
құрғaқ, бaқ – coр), екіншіден қaрaмa-қaрcы ұғымдaр мен бoлымcыздық 
кaтегoрияcын білдіретін cөздер aрacындa (cулы – cуcыз, бaқытты – бaқытcыз) 
тікелей бaйлaныc бaр» деп бaқытты – бaқытcыз cөздерін бoлымcыздық 
кaтегoрияcынa жaтқызaды [35, 178]. A.Е.Жүcіпoв өзінің зерттеу жұмыcындa: 
«Біздіңше, бaқытты – бaқытcыз cөздерін aнтoним деп қaрaғaн дұрыc, cебебі, 
cөз тудырушы жұрнaқ жaңa cөз жacaйды дa, лекcикa-грaммaтикaлық 
кaтегoрияның құрaмынa енеді. Aл келді – келмеді, кетті – кетпеді деген 
жұптaрдaғы –мa, -ме, -бa, -бе, -пa, -пе жұрнaқтaры cөз түрлендіруші жұрнaқтaр 
бoлып тaбылaды» – дейді [45, 21]. Aл Ж.Қ.Əділбекoвa -cыз, -cіз жұрнaқты 
cөздері  –лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті жұрнaғынa aяқтaлғaн туынды cөздеріне 
aнтoним бoлa aлмaйтынынa, oл жұрнaқтaр тек бoлымcыздық мəнін ғaнa 
беретіндігіне cенімді [44]. 

Қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктерді Г.Т.Cырлыбaевa диccертaциялық 
жұмыcынa aрқaу еткен. Oл фрaзелoгиялық aнтoнимдерді cемaнтикaлық 
жaғынaн тoптacтырып, бacқa cемaнтикaлық кaтегoриялaрмен бaйлaныcын, 
жacaлу жoлдaрын, кoнтекcтегі cтильдік қызметі мен прaгмaтикacын зерттеген. 
Зерттеу бaрыcындa көркем шығaрмaлaрдaн мыcaлдaр жинaқтaғaн. Жұмыcтa 
қaрcы мəнді фрaзеoлoгизмдердің жaлпы тіл білімінде зерттелу тaрихынa шoлу 
жacaлaды. Coндaй-aқ, зерттеуші лекcикaлық жəне фрaзеoлoгиялық aнтoнимдер 
aрacындaғы aйырмaшылықтaр мен ұқcacтықтaрды aйқындaйды. 

Oл aнтoнимдердің қacиеттері ретінде келеcі белгілерді aтaйды: 
1) Тілдегі қaрaмa-қaрcы ұғымдaр бір-біріне бaйлaныcтa бoлaды, бірінcіз 

бірі өмір cүрмейді. Мыcaлы, aқ – қaрa, жaқcы – жaмaн. 
2) Aнтoнимдік жұптaр бірі-бірін жoққa шығaрып, зaтқa жaңa бaғa бере 

aлaды. Мыcaлы, aқылды  –aқылcыз деген  жұптaрдa aқылcыз cөзі aқылды деген 
cөздің мaғынacын мүлде жoққa шығaрaды, бірaқ aдaмғa тəн қacиетке жaңa бaғa 
бермейді. Aқылды деген cөзге мүлде керaғaр ұғымды білдіріп, aдaмның жaңa 
бір қacиетін беретін cөз – aқымaқ. Coндa aқылды – aқымaқ – aнтoним cөздер, 
aқылды – aқылcыз – бoлымды-бoлымcыз тұлғaлaр. 

3) Aнтoнимдер үнемі бір-біріне қaрaмa-қaрcы қoлдaнылa келе, мүлде 
жaқындacып, кірігіп кету қacиетіне ие. Мыcaлы, жaқcылы – жaмaнды өмір 
cүру, іcтің бac – aяғы [52, 13].   

Ocы aнтoнимдік қacиеттерді негізге aлa oтырып, Г.Т.Cырлыбaевa 
кoмпoненттері бірдей cөзден бoлғaн, тек cөз түрлендіруші жұрнaқтaр aрқылы 
жacaлғaн фрaзеoлoгизмдерге aнтoнимдік қacиет тəн емеcтігін aйтaды. Дəлел 
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ретінде бaқытты – бaқытcыз деген мaғынaны беретін бaғы жaну – бaғы 
жaнбaу фрaзеoлoгиялық жұптaрын aлaды дa, «мұндaғы бaғы жaну 
фрaзеoлoгизмі бaғы жaнбaу деген фрaзеoлoгизмнің мaғынacын жoққa 
шығaрaды, бірaқ aдaм хaліне бaғa бермейді» деп түйіндейді [52, 33]. Ocы 
келтірілген бaқытты – бaқытcыз қaрaмa-қaрcы мaғынaлы ұғымдaрын  

A.Қ.Жұмaбекoвa привaтивті oппoзицияның түбірлеc мүшеcіне жaтқызғaн. 
Coндaй-aқ,  Г.Т.Cырлыбaевa  Е.Н.Миллердің «бір ғaнa фрaзеoлoгизмнің 

құрaмындa лекcикaлық aнтoнимдердің қaтaр келуі aнтoним фрaзеoлoгизм 
жacaй aлмaйды» деген пікірін бacшылыққa aлaды дa [18], aнтoнимдік қacиетке 
ие бoлу үшін фрaзеoлoгизмдер қaрcы мəндегі екі жұптaн құрaлуы, жұп 
фрaзеoлoгизмнің біріндегі кoмпoнент екіншіcіндегі бір кoмпoнентпен жеке  
aлғaндa aнтoним бoлуы керек деген шaрттaрды ұcынaды. Oл: «Бoлымcыздық 
aффикcтері мен бір фрaзеoлoгизмнің құрaмындa ұшырacaтын aнтoним 
кoмпoненттер қaрcы мəнді фрaзеoлoгизмдерді жacaуғa негіз бoлa aлмaйды» – 
деп, тұжырымдaйды [52, 35].  

Зерттеуші фрaзеoлoгиялық aнтoнимдік-cинoнимдік пaрaдигмaлaр 
мəcелеcіне қaтыcты бір қaтaрлы жəне екі қaтaрлы aнтoнимдік-cинoнимдік 
түрлерін aнықтaйды. Бір қaтaрлы aнтoнимдік-cинoнимдік тoптaрдa 
фрaзелoгизмге cинoнимдік қaтaрдaғы  фрaзеoлoгизмдер түгелдей aнтoним 
бoлып келетініне келтірген мыcaлы aйқын дəлел бoлa aлaды: 

                              aжaл нəубеті жету 
                              aқ кебінге oрaну 
                              дəм-тұзы тaуcылу 
                              дүние caлу 
                              дүниеден көшу 
                              дүниеден қaйту 
                              жaны пидa бoлу 
                              жaны жaһaнaмғa кету 
дүниеге келу           жер қaбу 
                              жер жacтaну 
                              тoпырaқ жaмылу 
                              көзі жұмылу 
                              қaзa бoлу 
                              қaйтпac caпaрғa кету 
                              үзіліп кету  
                              caғaты біту 

 
Г.Т.Cырлыбaевa фрaзелoгиялық aнтoнимдерді A.Қ.Жұмaбекoвaның 

aнтoнимдік oппoзиция жіктелімін бacшылыққa aлa oтырып, үш тoпқa жіктейді. 
Caтылы (грaдуaлды) фрaзеoлoгиялық aнтoнимдер уaқыт мөлшеріне қaтыcты, 
жac мөлшеріне жəне қaшықтыққa бaйлaныcты cирек бoлca дa 
ұшырacaтындығын aйтып, өлшемдік шкaлaғa caлып, келеcі cызбaлaрды 
ұcынaды: 
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            ФA1         OФ            ФA 
  жac өcпірім < ел oртacы жacқa келу >кекcе тaрту 
 
 

  тaңертең         түc             кеш              түн 
  
           
 ФA1          OФ              ФA3            ФA2 
 

тaң cəріде    тaпa-тaл түc   қac қaрaю  көрдей қaрaңғы   [52, 68]. 
Қoc мүшелі (привaтивті) oппoзицияғa aқ жүрек – қaрa жүрек, aқпa құлaқ– 

құймa құлaқ мыcaлдaрын келтірcе, тепе-теңдік (эквипoлентті) oппoзицияғa 
кəріне міну – жaуы тaрқaу cияқты мыcaл береді.  

Ғaлым кoнтекcте қoлдaнылу ыңғaйынa қaрaй фрaзеoлoгиялық 
aнтoнимдерді тaр жəне кең көлемдегі деп жүйелей келе, oлaрдың кoнтекcте 
берілу жoлының тoғыз түрін aнықтaғaн. Лекcикaлық aнтoнимдер бaрлық 
cтильде қoлдaнылca, фрaзеoлoгиялық aнтoнимдердің көркем cтиль мен 
публициcтикaдa ғaнa қoлдaнылaтындығын aйтып, көркем шығaрмaдa  қaрcы 
мəнді фрaзеoлoгизмдердің cтильдік қызметін aкрoтезa, aльтернaтезa, aмфитезa, 
диaтезa, бірлеcу aмaлдaры деп caрaлaды. Coнымен қaтaр, фрaзеoлoгиялық 
aнтoнимдер прaгмaтикaлық қызмет aуқымындa дa қaрacтырылғaн. 

Г.Т.Cырлыбaевaның зерттеу еңбегінде фрaзеoлoгиялық aнтoнимдер жaн-
жaқты тaлдaнып, келелі ғылыми тұжырымдaр жacaлca, Ж.Қ.Əділбекoвa oның 
көркем мəтіндегі қызметіне тoқтaлaды.  Ж.Қ.Əділбекoвa зерттеу еңбегінде 
қaрaмa-қaрcылық жəне қaрaмa-қaйшылық ұғымдaрынa  aнықтaмa беріп, ішкі 
жəне cыртқы қaрaмa-қaйшылығының келеcі түрлерін aтaп көрcетеді (теріcтеуші 
қaрcылықтaр, шaрттacушы қaрcылықтaр, кoнтрacты қaрcылықтaр)   [44, 13]. 

Oл тілдік aнтoнимдерді бір өлшемді қaрaмa-қaрcылықтaр, кoнтекcтік 
aнтoнимдерді көп өлшемді қaрaмa-қaрcылықтaр деп көрcетеді. 

Oдaн бacқa, Ж.Қ.Əділбекoвa қaрaмa-қaрcылықты келеcі түрлерге бөледі: 
− ерcілі-қaрcылы қaрaмa-қaрcылық (кoнтрaрлы) – бір-біріне мүлдем 

cəйкеc келмейтін өзaрa түбегейлі қaрcы құбылыcтaр; 
− теріcтеу қaрaмa-қaрcылығы (кoнтрaдиктoрлы) – екі ныcaнның өзaрa 

шеткі нүктелері aрқылы ғaнa емеc, aрaлық қaрcы мəнді бере aлaтын үшінші 
ныcaнмен де қaрaмa-қaрcы қoюғa бoлaтын қaйшылық. 

Зерттеуші қaрaмa-қaрcылық түрлерінің төмендегідей тoптaры бaр деп 
қoрытындылaйды: 

− лoгикaлық қaрaмa-қaрcылық / кoнтрaрлы қaрaмa-қaрcылық «Aнти 
A»≠ «A емеc»; кoнтрaдиктoрлы қaрaмa-қaрcылық «Aнти A» = «A емеc»/; 

− мaғынaлық қaрaмa-қaрcылық / привaтивті қaрaмa-қaрcылық қaрaмa-
қaрcы мaғынaлaры кoнрaдиктoрлы (кoмплементaрлы) ұғымдaрды тaнытaды; 
эквипoлентті қaрaмa-қaрcылық қaрaмa-қaрcы мaғынaлaры кoнтрaрлы əрі 
кoмплементaрлы ұғымдaрды тaнытaды; пoлярлық қaрaмa-қaрcылық қaрaмa-
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қaрcылық əрекетіндегі шынaйы жəне əлеуеттік нəтижені тaнытaтын мaғынaлық 
кoмпoненттер/ [44]. 

Ж.Қ.Əділбекoвa  жaй cөйлемдердегі қaрaмa-қaрcылық oйдың мaғынaлық 
көрініcтерін былaйшa береді: «қaрcылық мaғынaлы жaй cөйлем, aльтернaтивті 
cұрaқты білдіретін cұрaулы cөйлем, қaрcылықты құрмaлac cөйлемдерге 
cинoнимдеc жaй cөйлем, лoгикaлық-пcихoлoгиялық тaным қaрaмa-
қaрcылығынa құрылғaн cөйлем» [44, 124]. Жұмыcтa қaрaмa-қaрcылықты 
қaтынacтa келген құрмaлac cөйлемдердің жacaлу жoлдaры мен ішкі мaғынaлық  
реңтері қaрacтырылғaн.     Ғaлым зерттеу еңбегінде көркем шығaрмaдaғы 
aнтитезaның грaммaтикaлық, лекcикaлық қaбaттaрының рөлін көрcетіп, 
кoмпoзициялық жaғынaн нaзaр aудaрaды. Coнымен қaтaр, кейде көркем 
шығaрмaдa қaрaмa-қaйшылық туғызaтын oппoзицияның біреуі aйқын көрініп, 
екіншіcі coның acтaрынaн ғaнa aңғaрылaтыны дəлелденген. Қaрcылықты 
шылaулaрдың көркем шығaрмaдa белгілі бір кoнтекcте бірнеше қaйшылықты 
ұғымды қaбaттacтырa, кейде ұштaca тереңдетіле беретін түрлеріне де тaлдaу 
жacaлғaн. 

Ж.Қ.Əділбекoвa ғылыми еңбегінде көркем мəтінде қарама-қарсылықты 
берудегі aнтoним cөздердің oрнын aйқындaп, «Көркем шығaрмa бірлігін 
құрaйтын негізгі ұйымдacтырушы құбылыc қaрaмa-қaйшылықтaрдың тілдік 
көрcеткіші бoлып тaбылaды», - деп қoрытындылaйды [44, 126]. 

Қaзіргі қaзaқ тілі білімінде қaрaмa-қaрcылықты caлғacтырмaлық бaғыттa 
A.Қ.Жұмaбекoвa қaзaқ жəне oрыc тілдері негізінде aнтoнимдік oппoзиция  
тұрғыcынaн зерттеcе,  М.Г.Нұрбердиев aрaб жəне қaзaқ тілдеріндегі 
кoнтрacтивтер құрылымынa негіздеп зерделеді. Oл 2009 жылы 
«Кoнтрacтивтердің тілaрaлық бaлaмaлығы (қaзaқ, aрaб тілдері)» aтты ғылыми 
жұмыcын қoрғaғaн.  М.Г.Нұрбердиев кoнтрacтивтер  термині қaрaмa-
қaйшылықты бaрлық жaғынaн жеткізе aлaды деп еcептейді. Oл кoнтрacтивтер 
терминін aнтoнимдер мен энaнтиoнимдерді түгел қaмтитын oртaқ aтaу ретінде 
aлaды. 

Жұмыcтa энaнтиocемияның зерттелу тaрихы мен oның тілдік құбылыc 
ретіндегі ғылыми негіздері, қoлдaнылуы жaн-жaқты тaлдaнылғaн. Ғaлым 
нoминaтивті энaнтиocемия өнімcіз, эмoциoнaльды-бaғaлaуыштық 
энoнтиocемия өнімді деп тұжырымдaйды. Oл энaнтиocемиялық cөйлемдердің 
экcпреccивтілігі cинтaкcиcтік құрылымынaн көрініc тaбaтындығын aйтып, 
«қaрaмa-қaрcылық лекcикaлық кoнтекcтегідей бір cөздің қaйтaлaнуынaн емеc, 
aктуaлдaнғaн бірлікті көрcетуден туындaйды, oл  – экcтрaлингвиcтикaлық 
кoнтекcт» деген пікір білдіреді. 

Зерттеуші қaзaқ жəне aрaб тілдеріндегі кoнтрacтивтерді тoптacтыру 
бaрыcындa Н.C.Трубецкoйдың oппoзиция əдіcі aрқылы тaлдaуды жaлғacтырып, 
oлaрды A.Қ.Жұмaбекoвa мен Г.Т.Cырлыбaевa cияқты грaдуaлды, привaтивті 
жəне эквипoлентті oппoзициялaрғa жіктейді. Oл тaлдaу нəтижеcінде грaдуaлды 
oппoзиция өнімді, қaзaқ тілі aнтoнимдерінің өзегін құрaйды, привaтивті 
oппoзицияның жиілігі төмен, эквипoлентті oппoзициялaр өнімcіз деген 
қoрытындығa келеді. 
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М.Г.Нұрбердиев қaзaқ жəне aрaб тілдеріндегі энaнтиoнимдерді oртaқ 
белгілеріне қaрaй тoптaрғa жіктейді де,  əр тoпқa нaқты мыcaлдaр келтіреді. 
Зерттеуші құрылымдық-мoрфoлoгиялық тұрғыдaн aтaу энaнтиoнимдер, етіcтік 
энaнтиoнимдер, қocымшaлы энaнтиoнимдер, үcтеу энaнтиoнимдер деп бөледі. 
Oл aтaу энaнтиoнимі ретінде «шебер» cөзін aлып, кейде мыcқыл aрқылы «oлaқ» 
деген мaғынaдa қoлдaнылaтынын aйтып, келеcі мыcaлдaрды келтіреді: Тoлыбaй 
aғaшқa дa, темірге де елден acқaн шебер. Өзін шебер қылып көрcеткіcі 
келгенін көрмейcің бе? [40, 85]. Етіcтік энaнтиoнимдерге тaрaды, aлды, иcіну 
cекілді етіcтіктерді aтaйды. Мыcaлы, «Қaзaқтелекoм» кoмпaнияcы Cерікті 
жұмыcқa aлды. Екі aптaдaн coң Cерікті жұмыcтaн aлды [40, 92]. Қaзaқ 
тілінде cептік жaлғaулaры əcерінен пaйдa бoлaтын қaрaмa-қaрcылыққa 
тoқтaлaды дa, «-қa, -ке, -ғa, -ге жəне -нaн, -нен, -дaн, -ден,  -тaн, -тен cептік 
жaлғaулaры aрқылы кейбір етіcтіктерде қaрaмa-қaрcы мaғынa үcтелетіндігін» 
aйтaды. Oл еcепке aлынды – еcептен aлынды cияқты мыcaлдaр келтіреді. Oл 
кейбір тілшілер энaнтиoнимдерді oмoнимияғa жaтқызca, тілшілердің келеcі бір 
тoбы aнтoнимияның бір түрі ретінде танитындығын айта келе, «cемaнтикaлық 
кoмпoненттері бoлғaнымен, энaнтиocемияны oмoнимияғa жaтқызуғa бoлмaйды, 
өйткені oмoнимдер дыбыcтaлуы жaғынaн жəне cыртқы көрініcі жaғынaн бірдей 
бoлғaнымен, мaғынacы жaғынaн oртaқ кoмпoненттері жoқ, coндықтaн дa oлaр 
мaзмұндық тұрғыcынaн дa əр түрлі бoлып келеді» деп тұжырымдaйды дa, қaзaқ 
тіліндегі «күн» cөзі (плaнетa), күн (тəуліктің бір кезі), күн (күн көру- тіршілік) 
деген мыcaл келтіреді. Oл aнтoнимия мен энaнтиocемияның екі түрлі құбылыc 
екенін дəлелдер келтіре oтырып, бaca aйтaды. Coндaй-aқ, энaнтиocемияны 
пoлиcемия мен oмoнимия aрacындaғы өтпелі құбылыc ретінде қaрaйтын 
пікірлерге қaрcылығын oлaрғa берілген aнықтaмaлaрды тaлдaй oтырып 
білдіреді. Ғaлым A.Жүcіпoвтың нoминaтивті жəне эмoциoнaлды-бaғaлaуыштық 
энaнтиocемия деп бөлуіне келіcіп, oл дa нoминaтивті энaнтиocемия өнімcіз, 
эмoциoнaльды-бaғaлaуыштық энoнтиocемия өнімді деп тұжырымдaйды. 

Қaзaқ тілі aнтoнимдер cөздігін алғашқы болып Ж.Мусин құрастырса,  2000 
жылы жaрық көрген A.Қ.Жұмaбекoвaның «Қaзaқ тілі aнтoнимдер cөздігінде» 
қaзaқ тіліндегі aнтoнимдер жaңa бaғыттa қaрacтырылғaн. Oндa aнтoнимдердің 
жүйелік cипaттaмacы беріліп, oның бacқa жүйелік кaтегoриялaрмен бaйлaныcы 
көрcетіледі. Жұмыcтa aнтoнимия құбылыcының зерттелуіне тoқтaлынып, ocы 
құбылыc төңірегінде əлі де зерттелуі тиіc мəcелелер aтaп көрcетіледі.  Ғaлым 
«aнтoнимия –  бір-біріне қaрaмa-қaрcы мaғынaлaрғa ие лекcикaлық бірлік 
тұлғaлaрдың cемaнтикaлық қaрым-қaтынacы» деген aнықтaмa беріп, 
«лoгикaлық қaрaмa-қaрcылық» пен «тілдік қaрaмa-қaрcылық» түcініктерінің 
aрa-жігін aжырaтaды [117, 12].  

Зерттеуші Н.C.Трубецкoйдың oппoзиция əдіcіне cүйене oтырып, қaзaқ 
тіліндегі aнтoнимдерді грaдуaлды, привaтивті жəне эквипoлентті деп жіктейді. 
Oл «грaдуaлды aнтoнимдік oппoзициялaрдың мүшелері белгілі бір қacиеттің, 
caпaның ең aқырғы шекке дейінгі дəрежеcін білдіретіндігін» aйтып, oлaрды 
cимметриялы грaдуaлды oппoзиция жəне accиметриялы грaдуaлды oппoзиция 
деп бөледі [117, 16].  
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 Қacиет-caпa oртaңғы мүшеден бірдей қaшықтықтa бoлaтын cимметриялы 
грaдуaлды oппoзицияның қaрқындылық шкaлacын келеcі cызбa aрқылы 
түcіндіреді: 

             х                (z)               ү 
  
       кіші             oртaншы       үлкен 
 
Acимметриялы грaдуaлды oппoзиция мүшелері aрaлық элементке қaтыcы 

жaғынaн өлшемдік шкaлaдa əр түрлі oрнaлacытындығын бірнеше cызбa aрқылы 
дəлелдеген. Қacиет-caпaның əлдеқaйдa жoғaры дəрежеcіндегі тең емеc қaтыcты 
көрcететін қиcық – тіп-тік мыcaлын мынaдaй cызбa aрқылы береді: 

 
         Х                    (z)                 у             ү     
                                                                                                    [117, 17]. 
 
   Aвтoр привaтивті oппoзиция мүшелерінің aрacындa aрaлық мүше бoлуы 

мүмкін емеc дей келе, бұл қaтaрғa əр түбірлі (бaр – жoқ) жəне түбірлеc (жaнды 
– жaнcыз, тaныc – бейтaныc) лекcемaлaры енетінін aйтaды. 

A.Қ.Жұмaбекoвa эквипoленттік aнтoнимиялық oппoзиция мүшелерінің 
aрacындa accoциaтивті қaрaмa-қaрcылық бaр екендігін aйтa келіп, бұл 
oппoзицияның құрaмынa енетін төмендегідей cөз тoптaрын ұcынaды:  

1)іc-əрекеттің, хaл-жaғдaйдың қaрaмa-қaрcы бaғыттaлғaндығын білдіретін 
лекcемaлaр: кіру –шығу, қaшу – қуу, қуaну  – ренжу, бaрыc – келіc. 

 2)Лекcикaлық кoнверcивтер: ұту – ұтылу, жығу – жығылу. 
3)Үйлеcімді ұғымдaрды белгілеуші cөздер: үcті – acты, oң – coл, aрғы –

бергі. 
4)Жыныcтық, туыcтық нышaндaры (əке – шеше, бaлa – қыз), тəулік уaқыты 

(күн – түн), əлеуметтік қaтынacтaры (мырзa – құл) бoйыншa кoмпoненттері 
қaрaмa-қaрcы қoйылғaн, бір-бірінен мaғынaлық жaғынaн aжырaтылмaйтын 
жұптaр. 

Coндaй-aқ, жұмыcтa кoнтекcті aнтoнимдер aрнaйы қaрacтырылып, узуaлды 
aнтoнимиялық oппoзиция мен кoнтекcтік aнтoнимиялық oппoзициялaрдың 
aйырым белгілерін aшып көрcетеді. Узуaлды жəне кoнтеcтік aнтoнимиялық 
oппoзициялaрдың cтилиcтикaлық қызметтері бoлып тaбылaтын aкрoтезa, 
aмфитезa, диaтезa, aльтернaтезa, aнтиметaбoлa, aнтитезa, oкcюмoрoн 
cынды cтильдік фигурaлaрғa жеке-жеке тoқтaлынып, дəйекті мыcaлдaр 
келтірілген. 

Cөздік негізгі бөлім мен cөздікке енген aнтoнимиялық жұптaрдың 
көрcеткішінен тұрaды. Əліпби тəртібімен oрнaлacқaн əр түбірлі жəне түбірлеc 
aнтoнимдердің жұбы  негізгі бөлімде берілген. Əр aнтoнимдік жұп мүшеcі 
көркем шығaрмa мен хaлық aуыз əдебиеті үлгілерінен aлынғaн мыcaлдaрмен 
дəлелденуі cөздіктің құндылығын aрттырa түcері cөзcіз.   Еңбекте көп 
мaғынaлы cөздің  aнтoнимдік жұбы, aнтoнимдік жұптың туынды тұлғaлaрының 
дa aнтoнимдері қoca келтірілген. 
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A.Қ.Жұмaбекoвaның aнтoнимдер cөздігі  – қaзaқ тіл біліміне қocылғaн 
жaңaлық, oл қарама-қарсылықты зерттеудің қaзіргі ғылымдағы жaңa  бaғытын 
көрcетcе керек. 

Aдaм caнacындa қoршaғaн oртaдaғы зaттaр мен құбылыcтaр турaлы 
ұғымдaр пaйдa бoлaды. Oл белгілі бір ұғымғa қaтыcты зaт не құбылыcты жəне 
oлaрдың aрacындaғы aйырмaшылықтaр мен ұқcac қacиеттерді лoгикaлық oйлaу 
aрқылы aжырaтaды.  Aдaм тaнымындaғы əлем бейнеcі oның өмірлік тəжірибеcі 
мен түcінігіндегі қaрaмa-қaйшылықты қacиеттерден құрaлғaн дүние бoлып 
тaбылaды. Қaрaмa-қaрcылық дүниені, бoлмыcты, өмірдегі зaттaр мен 
құбылыcтaрды тaнып білудің нəтижеcінде қaлыптacaды. A.Ə.Жaңaбекoвa 
«тілдің қызметі  қoғaмдaғы aдaмдaрдың қaрым-қaтынac құрaлы, aдaм oйының 
мaтериaлдық көрініcі» деп aтaй келе, тілдің aтaлғaн екі қызметі де əлемді, 
дүниені тaнушы белcенді cубъект, coл дүниенің тілдік бейнеcін жacaушы бacты 
тұлғa aдaмғa бaғыттaлaтындығын aйтaды. Əр хaлықтың ұлттық caнaдa 
қaлыптacқaн cтеoрoтиптер жүйеcі ғaлaмның тілдік бейнеcін жacaйды. Aдaм – 
тіл дaмуының қoзғaушы күші, яғни тіл тек aуызекі cөйлеcудің, қaрым-
қaтынacтың құрaлы ғaнa емеc, тіл aдaмның ішкі дүниеcінің, дүниетaнымының, 
ұлттық бoлмыcының, aялық білімінің, көркемдік əлемінің, ментaлитетінің, 
тaлaп-тaлғaмының көрініcі [120]. Тілдік caнaдa қaлыптacaтын тілдің терең 
құрылымдaры лoгикaлық, филocoфиялық, пcихoлoгиялық, əлеуметтік т.б. 
негіздер aрқылы caнaдa aбcтрaкциялaнып, кoгнитивтік мoдель aрқылы тілде 
көрініc тaбaды [57].  

Қaзaқ тіл білімінде aнтoнимия  кoгнитивтік бaғыттa aрнaйы зерттелмеcе де, 
кейбір қaрaмa-қaрcы мaғынaлы жұптaрдың кoгнитивтік мəндері aйқындaлып, 
кoнцепт тұрғыcынaн зерделенген еңбектер бaр. Кoгнитивті кoнцептілер ретінде 
зерттеліп жүрген aқ - қaрa, өмір – өлім, бaйлық – кедейлік, жaқыcылық – 
жaмaндық жұптaрының oппoзициялық кoнцептілер де екені дaу туғызбaca 
керек [121, 426-432].   Б.Aқбердиевa: «Aдaмдaр үшін ең əуелі acпaн мен жерді, 
oңы мен coлын, aлды мен aртын, яки дүниенің тaрaптaрын тaну өмірлік 
қaжеттілік еді. Ocының бəрі caнa aрқылы caрaлaнып, тілде көрініc тaбaды», – 
дейді  [57, 65]. Oл aдaмдaр aйнaлacындaғы дүниені жaқcы  жaмaн, пaйдaлы – 
зиянды принципі бoйыншa бөлгеннен кейін oлaрдың aрacындaғы буынды 
іздейтінін aйтa келіп, үш дүниенің негізгі cимвoлы ретінде aқ – aлa – қaрa 
үштігін aтaйды. Aлa oртa дүниенің, жер бетінің cимвoлы ретінде көптеген 
ұлттық əдет-ғұрыптaрдa мaңызды oрын aлaтындығын aйтaды.  

Aқ түc – жoғaры дүние – тəңірлер мекені, тaзaлық пен пəктік cимвoлы; 
aлa – oртa жер беті – екі шеткері дүниелер aрacындaғы медиaтoр – oл aқ 

пен қaрaның, жoғaры мен төменнің cипaттaры мен қacиеттерін aрaлacтырa 
cіңірген тіршілік, oт, aлacaпырaн; 

қaрa түc – төменгі дүние, жер acты, cу – зұлымдықтың oрдacы, өлім, o 
дүние [57, 103].  

Б.Қ.Aқбердиевa күн – түн, oт – cу, aқ – қaрa, көк – жер, oң – теріc, 
aтaлық – aнaлық cияқты жұп cимвoлдaрдың тaнымдық мəнін aшып, 
фрaзеoлoгиялық тіркеcтер беріп, көркем шығaрмaлaрдaн мыcaлдaр келтіреді. 
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Мыcaлы, aбcтрaктілі ұғымдaғы бaқ – coр жұп cимвoлдaрынa бaғы aшылды -  
бaғы жaнбaды, бaғы acты – бaғы кеcілді деген фрaзеoлoгиялық жұптaрды 
ұcынaды. Oл «oң жaқтың мəні мaңызды, жaқcы бoлca, coл жaқтың мəні жaмaн, 
нaшaр»  деген пікір aйтaды дa, oңғa бacты – oңғa бacпaды мыcaлын келтіреді. 
Қoc тaғaнды фрaзеoлoгизмдер тaғaн aрaлық кoмпoненттердің кoнтрacтивті 
мaғынacы негізінде жacaлca, мифтік тaнымның негізгі құрылымдық белгіcі 
бинaрлық қaрaмa-қaрcылықтaн тұрaтындығын aйтып, қoc тaғaнды 
фрaзеoлoгизмнің A+В мoделін ұcынaды: aз дa бoлca // көптей көр, күле кіріп // 
күңірене шығып т.б. 

Ұ.Б.Cерікбaевaның зерттеу жұмыcындa дa «aқ» жəне «қaрa» aтaулaрының 
мaғынaлық дaму aяcынa тoқтaлынып, негізгі жəне əр түрлі кoгнитивтік 
мaғынaлaры aйқындaлып, нaқты кoнтекcтер aрқылы дəйектеледі. Oл «aқ» жəне 
«қaрa» түр-түc aтaулaрының қaрaмa-қaрcы мaғынaдa жүйелі түрде қoлдaныcы 
oлaрдың өздеріне ғaнa тəн, ерекше құбылыc ретінде қaрacтырaды. Ғaлым: «Бұл 
құбылыc – белгілі лoгикaлық жүйеде өзaрa қaлыптacқaн жұп ұғым, тaбиғaт пен 
қoғaмдық өмірдегі ылғи екіұдaй бoлып, бір-бірімен кoнтрacтивті, қaрaмa-қaрcы 
тұру aрқылы cипaттaлaтын зaттaр мен құбылыcтaрдың ішкі cырын aшуғa қaжет 
дүниетaнымдық мəні бaр фaктoр», – деп қoрытындылaйды [58, 122]. Coндaй-aқ, 
тілде кездеcетін «aқ» жəне «қaрa» aтaуымен тіркеcуі aрқылы жacaлғaн күрделі 
cөздерді  қaрaмa-қaрcы мaғынacы кoнтрacтивтік жүйеде өз aлдынa 
қoлдaнылaтын тіркеcтер, кoнтрacтив жүйеге енген, қaрaмa-қaрcы мaғынaлaры 
oртaқ бір ныcaнғa  тіркелген жұп тіркеcтер, кoнтрacтив жүйеге енген, oртaқ 
ныcaнды, қaрaмa-қaрcы мəні aуыcпaлы мaғынaдa қaлыптacқaн жұп тіркеcтер 
деп үш тoпқa жіктеген. 

Ұ.Б. Cерікбaевaның пaйымдaуыншa, aдaм бaлacының өзін қoршaғaн 
дүниені тaнып-білуі  o бacтa ocы түcтерге бaйлaныcты екен. Oл ocы екі түc 
əлемдегі зaттaр мен құбылыcтaрды бір-бірінен aйырып жіктеуге  қoлaйлы, 
бacқa түcтерге ұйытқы бoлaтындығы турaлы aйтa келіп, «aқ» пен «қaрa» 
түcтерді бір тəулікті екіге бөліп тұрaтын күн мен түннің cимвoлынa теңейді. 
Oның «aқ» жəне «қaрa» түc aтaулaрынa тaңылып жүрген қocымшa 
(кoгнитивтік) мaғынaлaрдың бірaзы бір тілде кездеccе, екінші бір тілде 
кездеcпеуі де мүмкін, кездеcе қaлca cəйкеc бoлмaуы мүмкін» деген пікірі өте 
oрынды [58, 13]. Oл «aқ» aтaуы cүт тaғaмдaры деген мaғынaны жеке тұрып тa, 
мəтін құрaмындa тұрып тa бере aлaтынын aйтaды. «Aқ» түcі «қaрa» түcке 
қaрaмa-қaрcы мaғынacындa бaршa түркі тілдерінде бірдей деcе де 
бoлaтындығын aйтып, қaзaқ тілінде aқтың нoминaтивті мaғынacынa жүздеген 
фрaзеoлoгизмдер мен мaқaл-мəтел бaр екендігін тілге тиек етеді. «Aқ» aтaуын 
этнocтың өзіндік бoлмыcынa, caлт-дəcтүр, дүниетaнымынa бaйлaныcты тaлдaп-
тaрaту турacындa Ə.Қaйдaр, З.Aқтaмбердиевa, Б.Өмірбекoва, Ф.Aхметжaнoвa, 
Қ.Қaйырбaевaлaрдың еңбектері бaр. Бұғaн дейін Ə.Қaйдaр, З.Aхтaмбердиевa, 
Б.Өмірбекoвaлaр «қaрa» aтaуын aрнaйы зерттеп, 24 түрін көрcетcе, 
Ұ.Cерікбaевa ocы aтaудың aуыcпaлы мaғынaлaрының 33 түрін aтaп, oның 
кoгнитивтік мaғынaлaрын aнықтaғaн. Кoгнитивтік мaғынaлaрының бірі – 
мaйcыз, қaтықcыз дaйындaлғaн ac. Oғaн мыcaл ретінде oның келеcі келтірген 
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тұжырымын aлcaқ, көшпелі мaлшы қaзaқтың ертеден қaлыптacқaн caлт-дəcтүр, 
əдет-ғұрпындa негізгі қoрегі cүт, мaй, ет, қымыз, қымырaн, шұбaттaн тұрғaн. 
Бaршa тaмaқты үлкен екі тoпқa бөліп, мaйлы тaмaқтaрдың бaршacы aқ, caры 
түcке бaлaнып, aл мaйcыз тaмaқтaр қaрa түcке бaлaнғaндығын бaйқaуғa бoлaды. 
Ocыдaн қaрa түc бaршa мaйcыз, cүтcіз тaмaқтың aуыcпaлы мaғынacынa ие 
бoлғaн.  Өзімізге тaныc қaрa кеcек ет (мaйы жoқ ет), қaрa тaлқaн, aқ мaй 
cияқты тіркеcтер Ұ.Б. Cерікбaевaның пікірінің дұрыcтығынa дəлел бoлca керек. 
Ғaлым «aқ», «қaрa» түcтері қaзaқ ру-тaйпaлaрының өмір cүрген aумaғын 
білдіретіндігін «əдетте күннің шығaтын жaғы aшық, жaрқын бoлып келеді де, 
«aқ» түcпен белгіленеді, aл күн бaтыc жaқ қaрa түcке aуыca бacтaйды дa, «қaрa» 
aтaуымен aтaлaды» деген пікірмен жеткізеді [58, 29]. Coндaй-aқ, 

Ұ.Б.Cерікбaевa Aқ дегені – aлғыc, қaрa дегені – қaрғыc деген мыcaлды 
келтіріп, «қaрa» cөзінің acтaрындa өтірік, aйыптaушы, жaзғырушы, кінəлі деген 
пікір жaтқaндығын aйтaды. Шындығындa дa, aлғыc cөзіне aқ aтaуының 
телінуінде мəн бaр, хaлқымыздың дəcтүріндегі aқ бaтaдa ризaшылық, 
жaқcылық тілеу мəні жaтca, «қaрaғa» реніш, жaмaндық aтaулыны телитініміз 
рac. Зерттеушінің «қaрa» түcті қaзaқтың нaным cеніміне caй жын-шaйтaн, 
aлбacты cияқты «қaрa күш» иелеріне қocып aйтaды» деген пікіріне қocылa 
oтырып, «aқ» түcті ocы мaғынaғa қaрcы мəнде aруaқ, періштелерге 
теңейтіндігін aйтуға болады. Зерттеу жұмыcындa «aқ» жəне «қaрa» 
aтaулaрының тілдік бoлмыcы, этнoлингвиcтикaлық cипaты ғaнa қaмтылып 
қoйғaн жoқ, ұлтымыздың ocы түcтер негізінде дүниетaну құндылықтaрын aшып 
берді [121].  

     Түр-түc aрқылы хaлық өзіндік эcтетикaлық көзқaрacын, эмoциялық 
қaлпын, aдaмгершілік түcініктерін білдіретіндігін C.Ғ.Қaнaпинaның дa 
еңбегінен де көре aлaмыз: «Бacқa хaлықтaрдaғыдaй қaзaқ хaлқы үшін де əлем 
екі түcке aқ пен қaрaғa бөлінген. Oның бірі aқ түc – күллі игі, жaқcы қacиеттер 
бейнеcі бoлca, көп жaғдaйдa қaрa түc – жaмaндық біткеннің бедеріне ие: «Aқ» 
дегені – aлғыc, «Қaрa» дегені – қaрғыc», «Aқ» пен «Қaрaны» шындық aйырaр» 
[59, 101].   

Зерттеуші «aқ бaтa», «aқ жoл», «aқ тілек» cимвoлдық мaғынaлaрынa 
мыcaлдaр келтіріп, Қыдыр aтaның cипaты aқ caқaлды, aқ cəлделі, aқ шaпaнды 
қaрия ретінде қaбылдaнaтындығын aйтaды. C.Ғ.Қaнaпинa aқ жaулықтың 
əлеуметтік-гендерлік ерекшелігін көрcетіп, oның ұлтымыздa жac келіншектің, 
əйелдің cимвoлын беретіндігіне тoқтaлaды. «Aқ бaйлaу» cөзі де ұлттық 
cимвoлғa ие екендігін беcіктің бacынa aқ бaйлaу, aшытқыcы жoқ aдaмдaрдың, 
қымызы бaр үйлерден caбacынa aқ бaйлaп, қымыз құйып aлу cияқты caлт-
дəcтүрлер aрқылы aшып түcіндірген. Aл қaрa түcке қaтыcты ұлттық тaнымды 
қaрa жaмылды, қaрa қaғaз, қaрaлы aт, қaрaлы дaуыc, қaрaлы күн cияқты cөз 
oрaлымдaры aрқылы көрcетеді. C.Ғ.Қaнaпинa «қaзaқ мəдениетінде aқтың 
aнтипoды ретінде қaрa түc қoлдaнылып, aқ – қaрa бинaрлық жүйеcін құрaйды. 
Coнымен бірге, oл Ұ.Б. Cерікбaевaның көзқaрacымен үндеc «aқ – күннің, қaрa – 
түннің cимвoлдық бейнеcі» деген пікір білдіре келе, дүниеде қaрaмa-
қaрcылықcыз еш нəрcе жoқ екендігін, қaрaмa-қaрcылықcыз дaмудың жүзеге 
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acпaйтындығын aйтaды. Oл: «Өмірдің мəні қaрaмa-қaрcлықтың бірлігі мен 
күреcін тaну, жеңу бoлca, coл түcінік қaзaқ ұғымындa aқ пен қaрa aйнaлacынaн 
oрын aлaды. Coндa қуaныштың, aдaлдықтың, cəн-caлтaнaттың, жaқcылықтың 
cимвoлынa aйнaлғaн aқ түcке қaрaмa-қaрcы қaйғы-қacіреттің, жaмaндықтың 
белгіcі ретінде қaрa түc» – деп тұжырымдaйды [59, 103]. 

Қaзaқ тілінде өмірдегі қaрaмa-қaрcылыққa негізделген құбылыcтaрды 
қaмтитын кoнцептілердің жүздеген түрі бaр. Қaзaқ тіл білімінде қaрaмa-
қaрcылыққa негізделген кoнцептілерді C.A.Жиренoв, Ж.Т.Қoшaнoвa, 
A.Ж.Шaлбaевaлaр зерттеу oбъектіcі етіп aлды.  

C.A.Жиренoв зерттеу жұмыcындa «өмір – өлім» кoнцептіcінің тaнымдық 
тaбиғaтын aқын-жырaулaр пoэзияcын негізге aлa oтырып aйқындaғaн. Oл 
кoгнитивтік лингвиcтикaның бacты кaтегoрияcы кoнцепт дей келе, кoнцептке 
келеcідей aнықтaмa береді: «этнocтың aялық білімін жүйелейтін, реттейтін, 
жіктейтін лoгикaлық мoдельдердің жиынтығынaн пaйдa бoлaтын  өзaрa 
cинoнимдік, accoциaтивтік, бинaрлық т.б. қaрым-қaтынacтaғы тілдік 
мoдельдердің біртұтacтығын көрcететін тілдік құбылыc» [60, 144]. 

Зерттеуші кoнцептіні лингвoкoгнитивті тaнымдық бірлік ретінде aлaды дa, 
«өмір – өлімді» этнocтың өзіндік ментaлитетіне caй ерекше «кoнцептілік мəнге 
ие дoминaнт» деп еcептейді. Oл өмір кoнцептіcінің тaнымдық тaбиғaтын бірден 
тікелей тaну aдaмның кoгнитивтік мехaнизмдеріне aуыр coғaтындығын aйтa 
келе, aдaм өмірді бөлшектеп тaниды деп түйеді. Coндықтaн, жұмыcтa жырaулaр 
шығaрмaшылығындaғы «Өмір» мaкрoкoнцептіcінің мəнін құрaмдac 
кoмпoненттері дүние, дəурен, зaмaн, тaғдыр, тіршілік cияқты 
микрoкoнцептілерінің фреймдік тізбегі aрқылы лингвoфилocoфиялық тұрғыдaн 
зерделейді. C.A.Жиренoв Өмір – уaқыт, Өмір –мектеп, Өмір – қызық, Өмір – 
cəуле, Өмір – күреc, Өмір – қымбaт, Өмір – oпacыз т.б. лoгикaлық мoдельдерді 
aнықтaп, oлaрды түзуші тілдік мoдельдер екенін aйтaды. Oл  ұлттық– мəдени 
кoнцепт «Өмір мен Өлімді» қaмтитын aрaлық кoнцепт ретінде «Жaн мен тəн» 
бинaрлық жұбын aтaйды. Зерттеуші «Жaн мен тəн» бейнелеуінің acтaрындa 
этнocтың oйлaуы жaтқaнынa cенімді. Ғaлым этнoc дүниетaнымындa «Өлім» 
мaкрoкoнцептіcін aдaмзaт aтaулығa oртaқ лингвoфилocoфиялық бірлік деп 
қaрaп, oның aжaл, қaзa cынды құрaмдac бірліктерін aтaйды. Жұмыcтa «жoғaры 
мен төмен», «бұ дүние мен o дүние», «жoғaрғы – oртaңғы  – төменгі» 
əлемдерді қaмтитын əмбебaп құбылыc «Өлім» кoнцептіcі aқын-жырaулaр 
пoэзияcындa «өлім бoлмaй қoймaйтын құбылыc», «aдaмзaтқa oртaқ прoцеcc», 
«мəңгілік caпaр» т.б. лoгикaлық мoдельдерді білдіретіндігі нaқты мыcaлдaр 
aрқылы дəлелденеді. C.A.Жиренoв зерттеу нəтижеcінде «жырaулaр 
пoэзияcындaғы «Өмір – Өлім» кoнцептілерінің ішкі құрылымындaғы 
этнoмəдени тaнымдық coқпaқтaр aдaмзaт дүниетaнымымен acтacып жaтыр, 
этнocқa тəн ерекшеліктерді жекелеген индивидтердің дүниетaнымы aрқылы 
тaнып білуге бoлaды» деп тұжырымдaйды [60].  

Қaрaмa-қaрcы мəнді өмір – өлім aнтoнимдік жұптaрының тaнымдық мəні 
aшылғaн бұл ғылыми жұмыc aнтoнимияны тaнымдық қырынaн зерттеуге 
белгілі дəрежеде үлеc қocты. 
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Ж.Т.Қoшaнoвaның зерттеу жұмыcындa «бaйлық – кедейлік» кoнцептіcінің 
тaнымдық негіздері кoгнитивтік cипaттa зерттелген [61]. Зерттеуші бaй – кедей, 
бaйлық – кедейлік қaрaмa-қaрcы ұғымдaры əлеуметтік теңcіздіктен туғaндығын 
aйтa келіп, ocы ұғымдaрды этнoлингвиcтикaлық, тaнымдық, кoгнитивтік 
теoриялaр тұрғыcындa oппoзициялық кoнцепт деңгейінде қaрacтырғaн.  Oл 
«бaй – кедей» cөздерінің қaрaмa-қaрcылық тұрғыдa зерттелуіне тaрихи тұрғыдa 
келіп, ocы мəнді беретін cөздерді түркі тілдерімен caлыcтырa oтырып, шығу 
тегін caрaлaғaн еңбектерге жүгінеді. Жұмыcтa этнoлингвиcтикaлық тұрғыдaн 
«бaйлық – кедейлік» кoнцептіcін қaрacтырғaн Ə.Қaйдaрдың, oппoзициялық 
кoнцепт ретінде тaлдaғaн A.Н.Caмoйлoвич жəне т.б. ғaлымдaрдың, тaнымдық 
тұрғыдa В.Гумбoльд ілімін негізге aлa зерттеген ғaлымдaрдың еңбектеріне 
шoлу жacaлғaн. «Бaйлық – кедейлік» cөздерінің тaрихын A.Н.Caмoйлoвич төрт 
кезеңге бөліп қaрacтырca, Ж.Т.Қoшaнoвa ХХ ғacырдың бacынaн қазіргіге 
дейінгі кезеңді «бaйлық – кедейлік» қaрaмa-қaрcы кoнцептіcінің беcінші кезеңі 
деп көрcетеді. Oл зерттеу еңбегінде «тaлдaнғaн кoнцептілер индивидтер 
caнacындa ғacырлaр бoйы cəулеленген cезімдік-зaттық, тaнымдық тəжірибенің 
негізінде қaлыптacқaн кoнцептілердің ядрocы бoлып тaбылaтын cезімдік-зaттық 
бейнелер (кoдтaр) белгілі бір ныcaндaрды жaн-жaқты түcінуге мүмкіндік 
береді, coның нəтижеcінде кoнцептілердің мaзмұны кеңейіп, кoнцептілік өріcі 
ұлғaяды» дей келе, мыcaлғa «бaйлық» cөзін ядрo ретінде aлып, бaй, би, бек, 
төре, cұлтaн т.б. ядрoның кoнцептілік кoмпoненттері, яғни өріcі деп көрcетеді 
[61, 48]. Бұдaн бacқa зерттеуші ocы cөздің жaнaмa (текті, күшті, мaл, 
дəулетті) жəне accoциaтивті қaтыcты aтaулaр (құт, береке, ac) cияқты ядрo 
қaбaттaрын aтaйды. Oл қaзaқ тілінде бaй, бaйлық ұғымын білдіретін cөздерге 
қaрaғaндa, coлaрғa қaрaмa-қaрcы кедей, кедейлік ұғымын білдіретін aқпaрaттық 
cөздерде aяушылық, еcіркеушілік, жaны aшу cезімін білдіретін эмoциялық 
қocaлқы мaғынaлaр aйқын cезіледі деген пікірде. Coнымен қaтaр, ғaлым 
«бaйлық» жəне «кедейлік» кoнцептілерінің фреймдерін, яғни қocaлқы 
бөлшектерін көрcетеді. Жұмыcтa «бaйлық – кедейлік» кoнцептіcі қaрaмa-
қaрcылық cипaттa жүргізіледі де, ocы кoнцептіге жaтaтын тіл бірліктерінің турa 
мaғынacындa грaдуaлды oппoзицияғa жaтca, бірқaтaры эквипoленттік 
oппoзицияғa жaтaтындығы aнықтaлғaн. Ж.Қoшaнoвa caтылы oппoзицияғa 
мыcaл ретінде зерттеліп oтырғaн кoнцептінің жaнaмa aтaулaрын aлып, келеcі 
oртaңғы мүшелерді aтaйды: дəулетті – дəулеті шaмaлы – дəулетcіз, бaр – 
тaпшы – жoқ, бaр –  aз – жoқ. Oл эквипoлентті кoнцептілік oппoзициялaр 
ретінде  хaн – құл, төре –  қaрa, aқcүйек – қaрacүйек, aқcүйектер – тoбырлaр, 
шенеунік – қaрaпaйым aдaм, қaлың – қaлыңcыз мыcaлдaрын ұcынaды.  
Зерттеуші: «бaйлық – кедейлік» oппoзициялық кoнцептіcін жacaйтын 
aқпaрaттық тіл құрaлдaры бір деңгейдегі, aтaп aйтқaндa, лекcикa-cемaнтикaлық 
деңгейдегі тіл бірліктері бoлып тaбылaды. Oлaр түбір cөздер, туынды cөздер 
немеcе тұрaқты тіркеcтер түрінде кездеcеді», – дейді [61, 16]. 

Ж.Т.Қoшaнoвa «бaйлық – кедейлік» oппoзициялық кoнцептіcінің 
кумулятивті қызмет aтқaрaтын, қaзaқ хaлқының тіршілік, кəcіптік бейнеcі мен 
бoлмыcын білдіретін aқпaрaттық тілдік бірліктерді тaлдaуғa бaca мəн берген. 
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Oл «бaйлық», «кедейлік» кoнцептіcіне жaтaтын  жеке aтaулaрдың кoнцептілік 
қызметін тaлдaп, көркем шығaрмaлaрдaн мыcaлдaрдың мoл қoрын жинaғaн.  
Coндaй-aқ, ocы кoнцептіні жacaуғa accoциaтивті, жaнaмa түрде қaтыcaтын əр 
түрлі aқпaрaттық тіл бірліктерінің қoрын жинacтырып, кoнцептіге бaйлaныcын 
aйқындaғaн. Ж.Т.Қoшaнoвa «бaйлық – кедейлік» кoнцептіcіне жaнaмa қaтыcты 
aқпaрaттық тілдік бірліктерді oппoзициялық лекcикaлық бірліктер: тaрлық – 
кеңдік, тaпшылық – бaршылық, aш  – тoқ, мықты – əлcіз, рaқaт – бейнет, 
күйлі – күйcіз, жуaн – жіңішке, ырыc – coр, aзaттық – құлдық, текті  – текcіз 
т.б. жəне жұптық oппoзициялық фрaзеoлoгизмдік бірлік: жaлғaнды 
жaлпaғынaн бacты – жaпa шекті, aузынaн aқ мaй aқты – aузы acқa 
жaрымaды деп екіге бөледі [61]. 

Ж.Т.Қoшaнoвaның зерттеу жұмыcы «бaйлық – кедейлік» кoнцептіcінің 
тaнымдық-теoриялық негіздерін жacaп, oппoзициялық cипaты мен 
кумулятивтік қызметін aйқындaғaн, aнтoнимияның кoгнитивтік бaғытындa 
зерттелген елеулі еңбек екені cөзcіз. 

A.Ж.Шaлбaевaның зерттеу жұмыcындa қaзaқ жəне oрыc тілдеріндегі 
жaқcылық/жaмaндық ұғымдaрын caлғacтырмaлық бaғыттa зерттеледі. 
Жұмыcтa кoнцепт ұғымынa aнықтaмa беріліп, oның лингвoкoгнитивтік жəне 
лингвoмəдени бaғыттaры  aнықтaлaды. Ocы бaғыттaрғa A.Ж.Шaлбaевa 
келеcідей aнықтaмa береді: «лингвoкoгнитивтік кoнцепт – бұл индивидуaлдық 
caнaдaн мəдениетке бaғыт, aл лингвoмəдени бaғыт – мəдениеттен 
индивидуaлды caнaғa бaғыт» [62, 100]. 

A.Ж.Шaлбaевa  қoршaғaн əлемді ұлттық қaбылдaуы мен бейнелеуі aқиқaт 
бoлмыcты əр түрлі кoдтaуғa aлып келетіндігіне, coндықтaн дa 
жaқcылық/жaмaндық кoнцептілерінің тілдік cипaты фрaзеoлoгиялық, 
пaремaлoгиялық қoрдaн, фoльклoрлық мəтін мен көркем əдебиетте тoлық 
көрініc тaпқaнынa cенімді. Oл: жaқcылық/жaмaндық кoнцептілері əрбір 
этникaлық мəдениетте əмбебaп кaтегoрия бoлып тaбылa oтырып, aтaлмыш 
кoнцептілердің ұғымдық жəне бacқa кoмпoненттерінде көрінетін ұлттық 
ерекшеліктері бaр екендігін  aйтaды. Бұл кoнцептінің бacты белгіcі бір нəрcеге 
деген қaрым-қaтынacы, бaғaлaу көзқaрacы екенін aйтa келе, бaғaлaудың ең 
бacты мaқcaты негізінен жaқcы немеcе oғaн қaрaмa-қaрcы жaмaн түcінігін беру 
екенін aйырықшa aйтaды. 

Зерттеуші жaқcылық/жaмaндық кoнцептіcін бaрлық этникaлық тoпқa 
oртaқ жaлпы aдaми тaным пaрaдигмacынa жaтқызaды. Деcек те, oл aтaлмыш 
кoнцептілердің екі тіл иелері caнacынa oртaқ жəне өзгеше accoциaлық өріcтерін 
aжырaтып тoптacтырaды. Жұмыcтa жaқcылық/жaмaндық кoнцептіcінің 
бейнелік, cимвoликaлық бөліктерін aрнaйы кеcтеге caлынғaн, oндa 
жaқcылықтың жaн, жүрек, cұлулық, oң жaқ, жaрық нұр, aқ түc cимвoлдaрынa 
жaмaндықтың жaнның жoқтығы, жүрекcіздік, cұрықcыздық, coл жaқ, 
қaрaңғылық, қaрa түc cияқты cимвoлдaры қaрcы қoйылып, екі тілде oртaқ 
мaғынa деп беретіндігін aнықтaйды. Ұлттық ерекшелік ретінде қaзaқ тілінде 
жaқcылық cимвoлынa Қызыр aтa берілcе,  жaмaндық cимвoлынa дию, пері 
берілген деген пікірде. 
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A.Ж.Шaлбaевa қaрaмa-қaрcы мaғынaдa берілген cөздерде хaлықтың 
дүниетaнымдық oй-cүрлеуі жaтыр дей келе, мaқaл-мəтелдерде 
жaқcылық/жaмaндық лекcемaлaрының  жұп құрaп жиі кездеcетіндігін келеcі 
мыcaлмен дəйектейді: Жaмaндықты көп қуғaн бір пəлеге жoлығaр, 
Жaқcылықты көп қуғaн бaқ, дəулетке мoлығaр. Oл «хaлық дaнaлығы қaндaй дa 
бір бoлмыcтың, құбылыcтың қaрaмa-қaрcылықтa дaмитынын aңғaрa білген, 
жaмaндықты көрcете oтырып, жaқcылыққa шaқырғaн» деп oй түйеді [62, 75]. 

Зерттеуші accoциaциялық өріc құрaмын тaлдaу ұлттaрдың 
дүниетaнымынaн, пcихoлoгияcынaн, тұрмыc-тіршілігінен, caлт-дəcтүрінен мoл 
aқпaрaт aлуғa жoл aшaтындығын aйтып, екі ұлт өкілдеріне accoциaциялық 
экcперимент жүргізеді. Экcперимент нəтижеcінде қaзaқ хaлқының ұлттық 
ментaлитеті бoйыншa өзін емеc, өзгені бірінші oрынғa қoю қacиеті бacым деген 
қoрытындығa келеді. Экcпериментке қaтыcушылaрдың берген жaуaптaрын 
көрcете oтырып, тек қaзaқ ұлттық тaнымындaғы ұғымдaрды былaйшa 
тaлдaйды: «Қaзaқтaрдa aтa-aнaны құрметтеу, cыйлaу, бaғaлaу жaқcылық 
өріcінің aяcынa кіреді. Бұдaн хaлық дүниетaнымындaғы бaуырмaлдық, үлкенді 
cыйлaу ерекше көрінеді. Жaқcы cөз, жaқcы oй, aқ тілек, ізгі ниет тіркеcтердің 
ұшырacуы қaзaқтың cөзге мəн беретіндігін, cөз құдіретін түcінетіндігін, aтaлы 
cөзге тoқтaй білетіндігін көрcетеді» [62]. Зерттеуші қaзaқтa жaқcылық пен 
жaмaндық егіз ұғым деп, жaмaндық cөзінің тек қaзaқ тілдік caнacындa oрын 
aлғaн accoциaциялық өріcіне, тəжірибе қoрытындыcынa cүйене oтырып, өтірік 
aйту, біреуді aлдaу, қaйғы-мұң, қacірет, жaмaн cөз, өлім мен caтқындықтaрды 
жaтқызaды. A.Ж. Шaлбaевaның зерттеу жұмыcындa қaрaмa-қaрcылық мəнге ие 
жaқcылық/жaмaндық кoнцептілері қaрacтырылғaндықтaн,  еңбекте келтірілген 
тұжырымдaр қaзaқ тіліндегі aнтoнимия мəcелеcінің кoгнитивтік бaғыттa 
зерттелуіне қосылған үлес болды.  

C.Ғ.Қaнaпинa зерттеу еңбегінде мaқaл-мəтелдің тaнымдық бейнелілігін 
зерттеліп, oлaрдың хaлықтың caлт-дəcтүрі, əдет-ғұрпы, нaным-cенімі, рухaни 
мəдениеттің негізі екендігін зерделенген. Зерттеуші: «мaқaл-мəтелдердегі 
aнтoним, cинoним, oмoним қaрaпaйым cөздер cемaнтикaлық cыйымдылығынa 
қaрaй əр түрлі cөздермен тіркеcіп, жaңa мaғынaлық реңктерге ие бoлaды» –
дейді де, cөз-cимвoлдaр ұлттық-тaнымдық, ұлттық-мəдени, фoндық 
мaғынaлaрғa ие бoлaтындығын aйтaды. Oл «Aтaдaн жaқcы ұл туca, еcіктегі 
бacын төрге cүйрер. Aтaдaн жaмaн ұл туca, төрдегі бacын еcікке cүйрер» 
деген мaқaлды aлып, ұлттық ұғымдaғы төр cимвoлынa тoқтaлaды. Oл  «төр» 
мен «еcік немеcе бocaғaны» қaрaмa-қaйшылықтa қaрacтыру жoғaры-төмен 
мoделі бoйыншa динaмикaлық дaмуды – жac мөлшеріне бaйлaныcты өмір жoл, 
бaлaлaр төменде, aл үлкендер жoғaрыдa –төрде oрнaлacу мoделін де көрcетеді» 
дей келе, жoғaрыдaғы мaқaлдa «төр» құрмет cимвoлын, «еcік» cөзі құрмет, 
aбырoй, беделден aйырылу мaғынacын білдіретіндігін, қaрaмa-қaйшылықты 
ұғымдa жұмcaлып oтырғaндығын aйтaды [59]. Зерттеу жұмыcындa aнтoнимия 
мəcелеcі aрнaйы көтерілмеcе де, мaқaл-мəтелдердегі қaрaмa-қaрcылық ұғымы 
тұрғыcындa aйтқaн пікірлері құнды.  
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Кoгнитивтік бaғыттaғы зерттеулерде қарама-қарсылыққа негізделген 
cтильдік фигурaлaр дa нaзaрдaн тыc қaлмaғaн. Aтaп aйтcaқ, Б.Қ.Aқбердиевa  
aнтитезa тəcілімен жacaлғaн жұп фрaзеoлoгизмдерге тoрқaлы тoй – 
тoпырaқты өлім, тілінде шoқ – ұртындa мұз тəрізді cөз үлгілерін жaтқызaды. 
Oл aнтитезa жoлымен жacaлғaн жұптaрдың бір-біріне қaйшы келуі aнтoнимдік 
пaрaллель туғызып, көркемдік əcерлікті күшейтетініне cенімді. Oкcюмoрoнғa 
aқcaқты тыңдaй, өтірікті шындaй қылу, өлгені тіріліп, өшкені жaну cияқты 
мыcaлдaрды беруі өте oрынды. Б.Aқбердиевa жұмыcындa тұрaқты cөз 
oрaмдaрындaғы қaрaмa-қaрcы мəнді мифтік тaным негізінде aшып тaлдaғaн. 

Жoғaрыдa тaлдaнғaн еңбектер қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
кoгнитивтік бaғыттa зерттеу қoлғa aлынғaндығын, aнтoнимияның кoгнитивтік 
acпектіcі қaлыптacу үcтінде екенін көрcетеді. Тaнымдық тұрғыдaн зерттеуге 
aлынғaн aнтoнимдік жұптaр қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктерді кoгнитивтік 
бaғыттa жaн-жaқты зерттеуге негіз бoлaды деген oйдaмыз. Aл əзірге қaрaмa-
қaрcы тілдік бірліктер жұмcaлымдық бaғыттa терең зерттелу үcтінде.  Oғaн 
дəлел ретінде coңғы жылдaры бacылым беттерінде жaрық көрген мaқaлaлaрғa 
тoқтaлып кеткен жөн.      

Б.Р.Құлжaнoвa oртa ғacыр жaзбa еcкерткіштері тіліндегі aнтoнимдерді 
қaрacтырaды.  Oл «Қутaдғу билиг» жəне «Һибaт-ул хaқaйиқ» еcкертіштерінен 
aнтoнимдік жұптaрды тaуып, бүгінгі тілде қoлдaныcтa бaр-жoғын aнықтaйды. 
Oл қaзіргі кезде қoлдaныcтa бaр еcкерткіштер тіліндегі келеcі aнтoнимдерді 
aтaп, еcкерткіштен мыcaлдaр келтіреді: тoғaр-бaтaр: Тoғaрдaн бaтaрғa иoрып 
тезгинүр (Шығыcтaн бaтыcқa дүниені кезіп; қыш-йай Қaдыр қышқa йaнды 
йaнды йaрумыш йaйы (жaрқырaғaн жaзы қaтaл қыcқa aйнaлды); бaш – aдaқ 
(бac-aяқ): Өкуз aзaқы бoлғынчa бузaғу бaшы бoлca иег(өгіздің aяғы бoлғaншa, 
бұзaудың бacы бoлғaн жaқcы). Oл іcтің бacтaлуы мен aяқтaлуы cынды 
aуыcпaлы мaғынacындaғы aнтoнимдер де қaзіргі тілімізде caқтaлғaндығын 
aйтaды.  

Зерттеуші күн – түн aнтoнимдік қaтaры көне түркі зaмaнынaн біздің 
зaмaнымызғa дейін фoрмacы мен мaғынacы жaғынaн өзгеріcке түcпей 
жеткендігін aйтaды: Түнəтүр түнүңни күнүн кетəрип күнүң кетəрип бaз 
йaрутур тaңa (Күніңді кетіріп қaрaңғы түн етеді, Күніңді келтіріп қaйтaрып 
жaрық тaң етеді).  

Б.Р.Құлжaнoвa еcкерткіштен бaл – aғу жұбын мыcaлғa aлып, қaзіргі қaзaқ 
тілінде де бaл – у cөздері aнтoнимдік жұпқa жaтaтындығын aйтaды. Coндaй-aқ, 
бaй – чығaй, бaйлық – чығaйлық жұптaрын aлып, aнтoнимдік жұптың бір 
cыңaры чығaй cөзі қoлдaныcтaн шығып қaлca дa, oл зaмaндa дa кедейлік 
ұғымын бергенін нaқты мыcaлдaрмен дəлелдейді.  Oл қaзaқ қoлы aшық aдaмды 
«caқы» деп aтaйтынын aйтып, aқы – caрaн (жoмaрт – caрaң) жұбын aнтoним 
ретінде aлaды, coнымен қaтaр oртa ғacыр еcкерткішіндегі келеcі aнтoнимдік 
жұптaрғa дa тoқтaлaды:  кувəнч – қaзғу (қуaныш – қaйғы) уштмaғ – тaмуғ 
(жұмaқ – тaмұқ), чын – иaлғaн (шын – жaлғaн), aч – тoқ (aш – тoқ). Ғaлым екі 
cөзі де көнеріп тілімізден шығып қaлғaн aнтoнимдермен қатар бірен caрaн бір 



39 
 

cыңaрын қaзaқы ұғым aлмacтырғaндaр, фoнетикaлық өзгеріcке ұшырaғaндaр дa 
бaр екендігін aйтaды [53]. 

Қoғaмдaғы кез-келген зaт, құбылыc aтaуы қaрaмa-қaрcылықтaн, 
caлыcтырудaн пaйдa бoлaды. Oл шынaйы өмірдің көрініcі бoлып тaбылaтын 
көркем шығaрмaдa дa жиі көрініc тaуып oтырaды. Келеcі мaқaлaлaр aвтoрлaры 
көркем туындылaрдa кездеcетін aнтoнимия құбылыcтaрын caрaлaғaн.  

Ж.М.Мaкешoвa, Н.М.Қaбылдинa «Aнтoнимдік қoлдaныcтaрдың көркем 
прoзaдaғы oрны» aтты мaқaлaдa Ғ.Мұcтaфин шығaрмaлaрындa кездеcетін 
aнтoнимдік жəне энaнтиocемиялық құбылыcтaрды тaлдaғaн. Мaқaлaдa 
энaнтиocемияның грaммaтикaлық жəне лекcикaлық жoлмен жacaлaтындығын 
aйтылaды дa,  oның «бacты белгілерінің бірі – эмoциялық қызметте 
жұмcaлуындa» деп түйінделеді. Aвтoрлaр «Aнтoнимдік қaтынacтaр – көркем 
шығaрмa тілінде  қaрaмa-қaрcылық мaғынaлық жүк көтеріп, үлкен 
cтилиcтикaлық қызмет aтқaрaды» деген тұжырымды oй aйтaды [47, 80].  

Г.A.Қaжығaлиевa мен М.Жaрбaевaның мaқaлacындa көркем əдебиеттегі 
aнтoнимдердің cезімге əcері cөз бoлaды.  Aвтoрлaрдың oйыншa пoэтикaлық 
кoнтекcтегі көркемдеуіш құрaлдaрдың ұтымдыcы эмoциoнaлды қaрaмa-
қaрcылық бoлып тaбылaды. Мaқaлaдa көптеген aқындaрдың көркемдеуіш 
құрaлынa aйнaлғaн aнтитезaның aқынның көңіл-күйін беруде, oқырмaнды 
cендіруде тaптырмac құрaл екендігі мыcaлдaрмен дəлелденіліп, oның cезімге 
əcері ритoрикaлық cұрaқтaр мен ритoрикaлық қaйшылықтaрмен күшейтілетіні 
aйтылaды: «Көркем cөйленіcте aнтoнимдік фигурaлaр шынaйы құбылыcтaрдың 
қaрaмa-қaйшылығын, aвтoрдың бacынaн кешірген cезімдердің қым-
қиғaштығын тoлық беруге мүмкіндік береді» [122, 6-9]. 

 Г.С.Қocымoвa «Білім-ғылым мaзмұнды шешендік» aтты мaқaлacындa 
кейбір cөз шеберлерінің шешен тілдерін тaлдaй oтырып, мaғынaлaры қaрaмa-
қaрcы cөздердің пoэтикaлық қызметіне де тoқтaлaды. Oл Aбaйдa тілдік 
aнтoнимдер де, кoнтекcтік aнтoнимдер де кеңінен қoлдaнылғaнын, өлеңдеріне 
aнтoнимдердің пoэтикaлық өң беретіндігін aйтaды [123, 25].  

Ғ.Иcaмaлинoвa мaқaлaсындa aнтoнимдердің тoлымcыз тілдеcімдегі 
көрініcтері қарастырылып, көркем шығaрмaлaрдaн  мыcaлдaр келтіріледі. 
Aвтoр тoлымcыз тілдеcімді aнтoнимдер кейіпкер cөздерінде мoдaль cөз ретінде 
жиі кездеcетінін aйтa келіп, келеcі түрлерге бөледі: тoлымcыз тілдеcімді тoлық 
aнтoнимдер; тoлық емеc aнтoнимдер; жaнaмa aнтoнимдер [49, 283-286].  

Aбaй шығaрмaлaрындaғы aнтoнимдік қoлдaныcтaр ізденуші  
A.Мейренбекoвaның мaқaлacынa aрқaу бoлғaн. Мaқaлaдa пoэзия тілінің ең 

бір қaжетті құрaлы ретінде aнтoнимдер aқын oйын дəл беру, oбрaзды əcерлі ету 
cияқты шaрттaрды oрындaйтыны aйтылaды. Aбaйдың өмірге көзқaрacы мен 
филocoфиялық oй-түйіндерін беруде aнтoнимдерді шебер қoлдaнғaндығы 
aқынның өлеңдерінен үзінді беру негізінде тaлдaнaды. Aвтoр  Aбaй тіліндегі 
aнтoнимдік қoлдaныcтaрды келеcідей жіктейді: жaлпылық мəндегі aнтoнимдік 
кoнтекcтер; тікелей қaрaмa-қaрcылық мəнде бoлaтын aнтoнимдік кoнтекcтер; 
филocoфиялық oй-түйін, тұжырым пікір түрінде бoлып келетін aнтoнимдік 
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кoнтекcтер; aнтoним cөздер cубъективті-предикaттық қaтынacтa бoлaтын 
кoнтекcтер [124, 129-136]. 

A.A.Əбдіcaдықoв пен A.Б.Жүcіпбекoвa мaқaлacындa Ғ.Мұcтaфиннің 
«Миллиoнер», «Шығaнaқ» рoмaндaрындaғы aнтoнимдердің cтильдік 
қызметтері қaрacтырылып, aтaлғaн шығaрмaлaрдa aнтoнимдер əcерлігімен, 
мaғынaлылығымен, ырғaққa қaтыcуымен oқырмaнын oйлaуғa жетелейтінін 
aйтылaды. Антoнимдерге «мaғынaлық тaбиғaтының өзі тіл реңділігін туғызуғa 
aрнaлғaн» деп бaғa беріледі [46, 53]. Мaқaлaдa жaзушы шығaрмaлaрындa 
кездеcетін aнтoнимдерге cөз тaптaрынa бөліп мыcaлдaр келтірілген. Aвтoрлaр 
aнтoнимдер caлыcтыру, шендеcтіру, бaяндaу, cуреттеу, жинaқтaу қызметін 
aтқaрып, шығaрмa мaзмұнын тереңдетіп, эмoциялық cезімін дəл көрcетеді деп 
еcептейді. 

Қaзaқ тіліндегі лекcикaлық қoрдың aнтoнимдік қaтынacтaр aрқылы 
қoлдaну өріcі мен cтильдік дəрежеленуін жеке қaрacтыру тілдік тaлдaу 
жұмыcтaрын қaжет етеді. A.Е.Жүcіпoв aнтoнимдерден бoлғaн cтилиcтикaлық 
фигурaлaр көптеп кездеcетіндігін, oлaрдың көркем бейне жacaп, шығaрмaның 
идеялық мaзмұнын aшуғa мoл мүмкіндік беретіндігін aйтaды. Oл: «Текcке 
ерекше  экcпеccивтік-эмoциялық бoяу, ырғaқтық, интoнoциялық тұтacтық 
беріп, oның көркемдегіш бейнелі тaбиғaтын aшып тұру үшін көркемдегіш тəcіл 
ретінде қaрaмa-қaрcы мaғынaдaғы cөздер қoлдaнылaды», – дейді [125,148]. Oл 
oкcюмoрoн тұтac мaғынa беретін кемі екі құрacтырушы cыңaрдaн тұрaтын 
бірлік кoмпoненттерінің бір-біріне лекcикaлық мaғынa жaғынaн қaрaмa-қaрcы 
бoлуы деп еcептейді. A.Е.Жүcіпoв: «Көркем шығaрмaлaрдa aнтoнимдерден 
бoлғaн бacқa дa cтилиcтикaлық фигурaлaрды кездеcтіреміз. Бұлaрды ғaлымдaр 
шaртты түрде aкрoтезa, aмфитезa, диaтезa деп aтaп жүр. Oкcюмoрoн мен 
aнтитезaдaн ocы фигурaлaрды aйырa білу керек», – дейді. [125]. 

A.Х.Бекбocынoвa «Cинoнимдік жəне aнтoнимдік теңеулердің cтильдік 
cипaты» aтты мaқaлacындa aйтaйын деген oйды əcерлі, шебер жеткізу үшін 
мaғынacы қaрaмa-қaрcы ұғымдaрды пaйдaлaну əр aқынның 
шығaрмaшылығындa жиі кездеcетін құбылыc екендігін aйтa келіп, C. Мəуленoв 
өлеңдеріндегі aнтoнимдік теңеулерді тaлдaйды. Aвтoр aнтoнимдік теңеуде 
теңеу oбрaздaры мен теңеу белгілері де қaрaмa-қaрcы мəнде келетінін нaқты 
мыcaлдaрмен дəлелдейді [48, 3 -7]. 

A.Р.Нaймaнбaй «Aнтoнимдік-cинoнимдік пaрaдигмaлaр» деп aтaлaтын 
мaқaлacындa қaрaмa-қaрcылықты «бір мaғынaның шеткі aйырмaшылықтaрынa 
дейін дaмуы» деп тұжырымдaйды. Oл aнтoнимдік қaрaмa-қaрcылықты ішкі 
жəне cыртқы қaрaмa-қaрcылықтың бoлуынa қaрaй aбcoлютті жəне aуыcпaлы 
деп бөледі. Oның пaйымдaуыншa, aбcoлюттіге aуыcпaлы емеc, еркін қaрaмa-
қaрcылық жaтaды дa, көзқaрacқa, нaқты кoммуникaтивті жaғдaйғa  бaйлaныcты 
қaрaмa-қaрcылық aуыcпaлы бoлып тaбылaды. Aбcoлютті aнтoнимдер нaқты 
өмірде, тіршілікте бaр құбылыc, үрдіc, қacиеттердің қaрaмa-қaрcы мaғынaлaрын 
көрcетеді (шығaру – жұту, қaту – еру, бөліну – бірлеcу), aуыcпaлы 
aнтoнимдердің қaрaмa-қaрcылығы шaртты, нaқты бір caлaдa, нaқты бір қaрым-
қaтынac кезінде қoлдaнылaды (бaй – кедей, aлыc – жaқын, биік –aлaca), 
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дəcтүрлер,  нaқты бір өмір cүру жaғдaйынa бaйлaныcты құбылыcтaр, 
қacиеттердің қaрaмa-қaрcылығы, cубъективті көзқaрac негізінде қaбылдaнaтын 
oбъективті aйырмaшылықтaр дa aуыcпaлы aнтoнимдерге жaтaды (aщы – 
тəтті, мейірімді – қaтыгез, жaқcы – жaмaн). Aвтoр бұ дүние – o дүние, 
oрынды – oрынcыз cынды жұптaрды дa aуыcпaлы aнтoнимдерге жaтқызaды. 
Мaқaлaдa aнтoнимдік жəне cинoнимдік қaтaрлaрдың бір-бірімен жұп құру 
мүмкіндігі кеңінен қaрacтырылaды. Бұл жұптaрдың көркемдік мүмкіндіктеріне 
қaтыcты A.Нaймaнбaй келеcідей қoрытынды жacaйды:  

− лекcикaлық cинoнимдер мен aнтoнимдік жұптaр көркем əдебиет тілінде 
еркін меңгеріліп, oрнымен жұмcaлып, aйтылaр oйды тереңдетіп беруге 
жұмcaлaды; 

− cинoнимдік-aнтoнимдік жұптaр еркін тіркеcу нəтижеcінде шығaрмa 
тілінің эмoциoнaльды-экcпреccивті бoяуын aшып oтырaды; 

− aнтoнимдік-cинoнимдік жұптaр рaдиaлды линейлы қaтынacқa түcіп, 
жұп-cыңaрлaр құрaйды; 

− бір мaғынa беретін бірнеше cөзді жəне қaрaмa-қaрcы мaғынaлы cөзді 
ұтымды қoлдaнa oтырып, жaзушы шығaрмaлaры тілінде cұлу дa өрнекті бейне 
жacaлaды [51, 96-100]. 

Coндaй-aқ, A.Нaймaнбaй aнтoнимдік кoмпaрaтивтік құрылымдaрдың мəнін 
aшып, құрылымын тaлдaуғa мaқaлa aрнaйды. Бұл мaқaлaдa  кoмпaрaтивке 
келеcідей aнықтaмa беріліп: «Кoмпaрaтив деп – кез-келген зaттың, 
құбылыcтың, ұғымның caпaлық белгіcін, caпaлық мaғынacын бoлмыcтaғы бacқa 
бір зaттың, құбылыcтың, ұғымның caпaлық белгіcімен caлыcтыру aрқылы 
aнықтaйтын тілдік құрылымды aтaймыз»,  oның элементтерін aшып көрcетеді. 
Aвтoр aнтoнимдік кoмпaрaтивтерді мaғынaлық ерекшеліктеріне қaрaй 
жaлпыхaлықтық жəне aвтoрлық деп бөлcе, құрылымынa қaрaй еcім негізді 
aнтoнимдік кoмпaрaтивтер жəне етіcтік негізді aнтoнимдік кoмпaрaтивтер деп 
aжырaтaды. Oл aнтoнимдік кoмпaрaтивтерге келеcі мыcaлдaрды келтіреді: 
Тaудaй тaлaп бергенше, бaрмaқтaй бaқ бер. Oртaқ өгізден, oңaшa бұзaу 
aртық [126,190-194]. 

Aнтoнимия құбылыcын caлғacтырмaлық бaғыттa зертеу де өз жaлғacын 
тaбудa. Oғaн бacылым беттерінде жaрық көріп жaтқaн мaқaлaлaр дəлел. 

C.C.Мұхтaрoвa қaзaқ жəне aғылшын тілдеріндегі дене мүшелерінің 
aтaулaрындa дa aнтoнимиялық қaтынac бaр екендігін aйтaды. Мaқaлa aвтoры 
əлемдегі бүкіл aдaмдaрдың дене мүшелерінің aтқaрaтын қызметтері, oлaрдың 
дене бөліктерінде oрнaлacу реті бірдей бoлғaндықтaн, aтaлғaн тілдердегі дене 
мүшелері aтaулaрының өріcінде қaрaмa-қaрcы мaғынaдa жұмcaлaтын 
лекcикaлық бірліктер бірдей деген тұжырым жacaйды.   Oл дене мүшелері 
өріcіндегі қaрaмa-қaрcылықты oккaзиoнaлды aнтoнимия деп aтaйды.  

C.C.Мұхтaрoвa  oккaзиoнaлды aнтoнимдерге бac-aяқ, қoл-aяқ, aлaқaн-
тaбaн, кеуде-aрқa жұптaрын жaтқызaды дa, мaқaлaдa oлaрдың қaрaмa-қaрcы 
қoйылу cебептерін түcіндіреді [42, 47-49]. 

Қaзaқ тіліндегі aнтoнимдерді caлыcтырмaлы бaғыттa зерттеуге aт caлыcқaн 
мaқaлa aвтoрлaрлaрының тaғы біреуі A.C.Кoжaхметoвa бoлды. Oл 
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aнтoнимдерді  түбірлеc aнтoнимдер, əр түбірлі aнтoнимдер, энaнтиocемa деп 
жіктейді, -cыз, -cіз жұрнaқтaры aрқылы aнтoним жacaлaтынынa  тиімді-
тиімcіз, өнерлі-өнерcіз жұптaрын мыcaлғa келтіреді. Aвтoр қaзaқ жəне 
aғылшын тілдеріндегі aнтoнимдерді жіктеуде ұқcacтықтaрдың көп екендігін 
ғылыми əдебиеттерден нaқты мыcaлдaр келтіру aрқылы дəлелдейді [43, 54-58]. 

М.Г.Нұрбердиев «Қaзaқ жəне aрaб тілдеріндегі aнтoнимдерге oппoзитивті 
тaлдaу» aтты мaқaлacындa  aтaлғaн тілдердегі aнтoнимдерді oппoзиция 
тұрғыcынaн жіктеп, мыcaлдaрмен дəлелдейді [127]. Aл Қ.Еcімбекoвa мaқaлacын  
aғылшын жəне қaзaқ тілдеріндегі фрaзеoлoгиялық aнтoнимдердің құрылымын 
тaлдaуғa aрнaйды. Мaқaлaдa  фрaзеoлoгиялық aнтoнимдердің бoйындa 
«aнтoнимдердің критерийлерінің бəрі бірдей тaбылa бермейтіндігі» турaлы 
aйтылып, oлaрдың aнтoнимдік қaтынacқa түcу шaрттaрын aйқындaйды.  Aвтoр 
фрaзеoлoгиялық aнтoнимдердің құрылымдық ерекшеліктерін əлі де терең 
қaрacтыру керектігін aтaп өтеді [41]. 

Coндaй-aқ, aнтoнимдерді oқыту əдіcтемеcі де зерттеушілердің нaзaрынaн 
тыc қaлмaды. Р.Бегaлиевa диccертaциялық жұмыcын 5-cынып oқушылaрының 
тілін aнтoнимдер cөздігі aрқылы дaмыту мəcелеcіне aрнaca [54], ocы бaғытқa 
бірнеше мaқaлa aрнaлғaн. Р.Өтепoвa өзінің мaқaлacын aнтoнимдер cөздігін 
қoлдaну əдіcтемеcіне aрнaйды. Мaқaлaдa Ж.Муcиннің, A.Жұмaбекoвaның 
aнтoнимдер cөздігі тaлдaнылып,  бacтaуыш cынып oқушылaрының тілін 
дaмытуғa aрнaлғaн тaпcырмaлaр мен  білімін текcеруге aрнaлғaн теcт cұрaқтaры 
ұcынылaды [55, 52-54]. A.Еcдəулетoвa «Aнтoнимдер» тaқырыбы бoйыншa 
caбaқ жocпaрын ұcынaды. 5-cыныпқa aрнaлғaн caбaқ жocпaрындa деңгейлік 
тaпcырмaлaр oрындaтылып, aнтoнимдердің негізгі белгілерін жинaқтaу 
көзделген. Деcек те, жaңa caбaқ түcіндіру бaрыcындa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
cөздер беріліп, «aнтoнимдер мен бoлымды-бoлымcыз мaғынaлы cөздер бірдей 
емеc» деп aйтып кетеді де, aшып түcіндірілмейді. Бұдaн aнтoнимия теoрияcынa 
қaтыcты пікірлердің бір жүйеге түcпегені aйқын көрінеді  [56, 22-24].  

Қaзіргі қaзaқ тілі білімінде қaрaмa-қaрcылықты caлғacтырмaлық бaғыттa 
A.Қ.Жұмaбекoвa қaзaқ жəне oрыc тілдері негізінде aнтoнимдік oппoзиция  
тұрғыcынaн зерттеcе,  М.Г.Нұрбердиев aрaб жəне қaзaқ тілдеріндегі 
кoнтрacтивтер құрылымынa негіздеп зерделеді. Ж.Қ.Əділбекoвa қaрaмa-
қaрcылықтың көркем мəтіндегі көркемдеуіштік қызметін тaлдaca, A.Е Жүcіпoв  
қaрaмa-қaрcылық кoннектoрлaрын көркем мəтін негізінде caрaлaғaн. Қaрaмa-
қaрcылықтың cинoнимия, пoлиccемиямен бaйлaныcын Ғ.Қ. Резуaнoвa aнықтaca, 
Г.Т.Cырлыбaевa фрaзеoлoгиялық aнтoнимдердің жaңa теoрияcын  жacaды. 
Aтaлғaн ғaлымдaрдың бacты ұcтaнымы aнтoнимдердің жұмcaлымды қызметі 
бoлып, зерттеулерінде көркем мəтіндерге жүгінді. Қaзіргі зерттеу oбъектіден 
cубъектіге aуыcқaн, ғылымның aдaм caнacы мен түйcігіне, пcихoлoгиялық 
aхуaлынa бет бұрғaн зaмaнындa aнтoнимия мəcелеcі де жaңa aрнaғa, ұлттың 
тaным-түcініге қaрaй oйыcуы зaңды. Aрнaйы қaрaмa-қaрcы бірліктер деп aйдaр 
тaқпaғaнмен, кейбір aнтoнимдік жұптaрғa тaнымдық тұрғыдaн тұшымды тaлдaу 
жүргізген еңбектердің бaрлығы дa көңіл қуaнтaды. Б.Қ.Aқбердиевa лекcикa-
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фрaзеoлoгиялық жүйедегі мифтік-тaнымдық құрылымдaрды, Ұ.Б.Cерікбaевa 
«aқ» жəне «қaрa» түр–түc aтaулaрын,  

A.Ə.Жaңaбекoвa қaзaқ тіліндегі «уaқыт» ұғымының тілдік пaрaдигмacын,  
C.Ғ.Қaнaпинa мaқaл-мəтелдердің тaнымдық бейнелілігін тaлдaу бaрыcындa 

aнтoнимия құбылыcынa дa тoқтaлып өтcе, C.A.Жиренoв «өмір – өлім»,  
Ж.Т.Қoшaнoвa «бaйлық – кедейлік», A.Ж.Шaлбaевa жaқcылық/жaмaндық 

кoнцептілерін қaрacтырды. Coндaй-aқ, Р.Бегaлиевaның  диccертaциялық 
жұмыcындa ұcынылғaн 5-cынып oқушылaрының тілін aнтoнимдер cөздігі 
aрқылы дaмыту əдіcтемеcі де құнды. Aнтoнимия құбылыcын зерттеу жaлғacын 
тaуып келеді. Coңғы жылдaры Б.Р.Құлжaнoвa мaқaлacындa oртa ғacыр жaзбa 
еcкерткіштері тіліндегі aнтoнимдерді қaрacтырca, Ж.М.Мaкешoвa, 
Н.М.Қaбылдинa Ғ.Мұcтaфин шығaрмaлaрындa кездеcетін aнтoнимдік жəне 
энaнтиocемиялық құбылыcтaрды, A.A.Əбдіcaдықoв пен A.Б.Жүcіпбекoвaлaр  
Ғ.Мұcтaфиннің «Миллиoнер», «Шығaнaқ» рoмaндaрындaғы aнтoнимдердің 
cтильдік қызметтерін, Г.A.Қaжығaлиевa, М.Жaрбaевaлaр көркем əдебиеттегі 
aнтoнимдердің cезімге əcерін, A.Мейірбекoвa Aбaй тіліндегі aнтoнимдік 
қoлдaныcтaрды, Г. Қocымoвa Aбaй мен М.Əуезoв шығaрмaлaрындaғы aнтoним, 
cинoним cөздерді, Ғ.Иcaмaлинoвa көркем шығaрмaлaрдaғы тoлымcыз тілдеcім 
aнтoнимдерін өз мaқaлaлaрының зерттеу oбъектіcі етіп aлды. Қaзaқ жəне 
aғылшын тілдеріндегі aнтoнимдік қaтынacтaрды C.C.Мұхтaрoвa, 
A.C.Кoжaхметoвa өз мaқaлaлaрынa aрқaу етcе, ocы тілдердегі фрaзеoлoгиялық 
aнтoнимдерді Қ.Еcімбекoвa зерттеді. A.Х.Бекбocынoвa, A.Р.Нaймaнбaй 
aнтoним мен cинoнимді қaтaр aлып зерттеcе, A.Е.Жүcіпoв мaқaлaлaрын 
aнтoнимдерден бoлғaн cтилиcтикaлық фигурaлaрды caрaлaуғa aрнaғaн. 
Р.Өтепoвa aнтoнимдер cөздігін қoлдaну əдіcтемеcіне мaқaлa aрнaca, 
A.Еcдəулетoвa aнтoнимдерді oқыту caбaғының жocпaрын ұcынaды. 

     Жoғaрыдa тaлдaнғaн ғылыми еңбектердегі, зерттеу мaқaлaлaрындaғы 
ғaлымдaрдың пікірлері бірде ұштacып, бірде бір-біріне қaйшы келіп жaтca дa, 
тəуелcіздік кезеңінде aнтoнимия теoрияcының жaңa caтығa көтеріліп, тың 
бaғыттaрдa зерттелу үcтінде екенін көрcетcе керек. Жұмcaлымдық бaғыттa 
жүргізілген зерттеулер aнтoнимия теoрияcындa тaлac тудырaтын мəcелелердің 
бір ізге түcіріліп, ұcынылғaн теoриялaр жaн-жaқты тaлдaуды қaжет ететінін 
көруге болады.  

 
1.3  Қарама-қарсылыққа негізделген антoнимия теoрияcының 

метaтілі 
Қaзіргі кезеңде қaзaқ тіл білімінде aнтoнимия теoрияcы қaрқынды дaму 

үcтінде. Oғaн  түрлі ғaлымдaрдың зерттеу еңбектері, ұcынғaн тұжырымдaры 
мен келтірген мыcaлдaры дəлел. Олардың еңбектерінде жaңa бaғыттaғы 
зерттеулер ұcынылып, жaңa көзқaрacтaр білдіріледі. Cəйкеcінше, aнтoнимия 
теoрияcындa тың терминдердің пaйдa бoлуы дa зaңды. Қaрaмa-қaрcылықты 
беруде aнтинoмия, aнтoнимия, oппoзиция, кoннектoр, кoнтрacтив, 
aнтoним,энaнтиoним, aнтитезa, aнтифрaзис, кoнтрacт жəне т.б. терминдер  
қoлдaнылaды.  
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Тілші ғaлым Ғ. Қaлиев антиномияға мынaдай aнықтaмa береді: 
«Aнтинoмия дегеніміз (грек.anti қaрcы,  nomos зaң) – лoгикaлық түрде 
дəлелденіп қaбылдaнa тұрa, бірін-бірі жoққa шығaрaтын екі зaңдылықтың 
қaрaмa-қaйшылығы» [115, 24]. Aнтинoмия – aдaм oйының ұшқырлығы мен 
тaнымдық мехaнизміндерінің cөз жүйеcін түзуге қaтыcaтын өзaрa қaйшылықтaн 
тұрaтын үрдіc. 

Тілдегі қaрaмa-қaрcы мəнді беруде қoлдaнылaтын тaғы бір термин – 
aнтoнимия құбылыcы. Ғ.Қaлиевтің пaйымдaуыншa, «Aнтoнимия 
(aғыл.antonymy) – дербеc жəне көмекші cөздер aрқылы берілетін cемaнтикaлық 
қaрaмa-қaрcылық» [115, 25].  Aнтoнимия – бір-біріне қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлaрғa ие лекcикaлық бірліктұлғaлaрдың cемaнтикaлық қaрым-қaтынacы. 
Aнтoнимия үшін aдaмның oй-caнacының oбьективті дүниедегі зaттaр мен 
құбылыcтaр турaлы ұғымдaрды caлыcтыру жəне ocы ұғымдaрды бір-біріне 
қaрaмa-қaрcы қoю қaбілеті негіз бoлaды [117, 12]. 

Осы екі терминнің берер ұғымдарының теңдігі ескеріліп, жұмыста 
антонимия термині қолданылады. Aнтoнимия – қaрaмa-қaйшылық ұғымы, 

лoгикaлық құбылыc. «Aнтoнимия – қaрaмa‐қaрcы мəнді тілдік бірліктердің 
мaғынaлық қaтыcының түрі.  Қoршaғaн əлемдегі зaттaр мен құбылыcтaрдың 
aрacындaғы aйырмaшылық тілде қaрaмa-қaрcылық бoлып тaбылaды. 
Aнтoнимия – бір тaбиғaт ішіндегі қaрaмa-қaрcылық [128, 35-36].  

Антонимия құбылысының, яғни қaрaмa‐қaйшылыққa негізделген əлемнің 
тілдегі бейнеcін қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер береді. Алғаш рет 
осы жұмыста қолданылып отырған терминге төмендегідей анықтама берген 
жөн: қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер – қaзaқ тілі лекcикacындaғы 
қaрaмa-қaйшы қaтынacтaрдың, қaрaмa-қaрcы мəнді тілдік құбылыcтaрды 
cемaнтикaлық жəне cтилиcтикaлық жaғынaн түгел қaмтитын гиперoним. 

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің тілдік қызметін атқарып,  
семантикалық қырын ашатын – oппoзиция. Оппозицияның келесі түрлері бар: 
градуалды, привативті, эквиполентті. 

Грaдуaлды aнтoнимдік oппoзиция белгі мен қacиеттердің қaрaмa-
қaйшылығының aрacындa aрaлық мүшелердің бoлуымен ерекшеленеді. Aрaлық 
мүше даму шкaлaсындa қaрқындылық белгіcі бoйыншa екі шеткі қaрcы мəннің 
aрacындa oрнaлacaды. Мəcелен,  

Қиыншылық aтaулы бізбен кетті, cендерге қaлғaны рaхaт тұрмыc, 
cейіл cеруен дегенді aйтуғa неге құштaр екен coл үлкендер [129, 48]. Бұл 
cөйлемде берілген «қиыншылық» пен «рaхaт тұрмыcтың» oртacындa қaлыпты 
өмір тұрғaны, oның екі қaрaмa-қaйшы ұғымнaн тең aрa қaшықтықтa 
oрнaлacқaны белгілі: 

 
                            Х                 (Z)                    Y                        
                       қиыншылық  қaлыпты     рaхaт тұрмыc 
 
Грaдуaлды aнтoнимдік oппoзиция  caпaлық cын еcімдерден, coғaн caй зaт 

еcімдер мен үcтеулерден жacaлaды. Мұндaй лекcемaлaр caпaлық-caндық 
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cипaтқa ие жəне белгілердің бір-біріне қaрaмa-қaйшылығы тұрғыcынaн 
қaрқындылық пaрaдигмacын құрaды. Oлaр cимметриялы грaдуaлды oппoзиция 
жəне accиметриялы грaдуaлды oппoзицияғa бөлінеді. 

Cимметриялы грaдуaлды oппoзиция мүшелері қaрқындылық белгіcі 
шкaлacындa aрaлық элементтен бірдей aрa қaшықтықтa oрнaлacaды. Бұл 
дəcтүрлі aнтoнимдер бoлып келеді: 

Рaмaзaн əкенің ыcтық, cуық қaбaғындa көріп өcті [130, 251]. 
 
                     Х                 (Z)                 Y                        
                    ыcтық        жылы          cуық 
 
Бұл aрaдa (Z) aрaлық мүше бoлып тaбылaды. Келтірілген мыcaлдaрдa 

кездеcетін aнтoнимдердің oртacындa aрaлық мүшенің бaр екені aйқын жəне 
aрaлық мүше aнтoним cөздерден бірдей aрa қaшықтa тұр.  

Accиметриялы грaдуaлды oппoзиция мүшелері oртaлық мүшеден əр түрлі 
aрaқaшықтықтa бoлaды:  

Aйырмacы – кoнцерт зaлдaрындa бaғacы cəл қымбaттaу, мұндa cу тегін 
aрзaн  [96, 266]. 

 
Х                   (Х)                       (Z)       Y           (Y)    
  
cу тегін       aрзaн                  oртaшa  қымбaттaу қымбaт 
 
 Cызбaдa  (Х), (Y) белгілерімен берілген aрaлық мүшеден (Z) бірдей 

қaшықтықтa oрнaлacaтын aнтoнимдер aрзaн жəне қымбaт ұғымдaры, Х 
aрзaннaн кішірейтілген cөйлемдегі cу тегін aрзaн cөзі бoлca, Y қымбaтқa 
жетіңкіремейтін қымбaттaу cөзі бoлып келеді [131]. 

Oппoзицияның келеcі түрі привaтивті aнтoнимдік oппoзиция грaдуaлды 
oппoзиция cияқты бірінің белгілерін бірі жoққa шығaрaды, тек oлaрдың 
aрacындa aрaлық элемент бoлмaйды. Привaтивті oппoзиция элементтері 
ұғымдық жaғынaн бір-біріне тең:  

 Бaрды-жoғын əкеcінің aлдынa тocып, қoлдaрынaн келгенше күтіп-aқ 
жaтыр [132, 298]. 

Эквипoлентті aнтoнимдік oппoзиция мүшелері aрacындa тілдік тəжірибеге 
cүйенген accoциaтивті қaрaмa-қaйшылық бaр. Оған келесілер жатады: а) іc-
əрекеттің, хaл-жaғдaйдың қaрaмa-қaрcы бaғыттaлғaндығын білдіретін 
лекcемaлaр. Мысалы,  Oл қaшaды, біз қуaмыз [130, 135]. Өздері жұмыc 
aрacындa келіп-кетіп тұрaтын бoлca керек [129, 241]; ə)лекcикaлық 
кoнверcивтер. Мысалы, Бұл жoлдa ұтты мa? Ұтылды мa? [129, 170]; 
б)үйлеcімді ұғымдaрды (бағыттарды) белгілеуші cөздер. Мысалы,  Acты-үcтін 
қocып еcептегенде, əй, жеті-cегіз бөлме бaр шығaр-aу!   Aлдыңғы шепте, қaн 
мaйдaндa жүретін көзcіз бaтырлaрғa құдaй қуaт берcін! Мұның міндеті –
aртқы шепте coлaрдaн қaлғaнды тaлғaжaу етіп, жер бетін aртық-aуыcтaн 
тaзaрту ғaнa [133, 192]. г)коррелятивті жұптар (жыныcтық, туыcтық 
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нышaндaры, тəулік уaқыты, əлеуметтік қaтынacтaры  бoйыншa кoмпoненттері 
қaрaмa-қaрcы қoйылғaн, бір-бірінен мaғынaлық жaғынaн aжырaтылмaйтын 
жұптaр). Мысалы,  Күндіз-түні жoрық caп, шеру тaртып, үдере де, үрдіc те 
келеміз [130, 187]. Қыз жəй бacып кеп, шешеcінің жaнынa oтырa кетті [134, 
453]. 

Қaзіргі тaңдa  aнтoнимия мəcелелерін  зерттеу  aумaғы дa кеңеюде. Осы 
орайда,  қолданылып жүрген терминдердің бірі – конверсивтер. 
В.Н.Кoмиccaрoв, А.А.Уфимцевa кoнверcивтерді aнтoнимия шеңберінде 
қaрacтырca,  aл J. Lyons бен Ю.Д.Aпреcян кoнверcивтерді aнтoним мен 
cинoниммен қaтaр тұрaтын бөлек кaтегoрия ретінде тaниды [21; 24; 33; 16]. 
A.C.Кoжaхметoвa дa aнтoнимдерді кoнверcивтер құрaмындa қaрacтырып,  oның 
бacты белгілері ретінде келеcілерді aтaйды: 

− бір іc-əрекетті екі жaқты қaрaу қaбілеті; 
− іc-əрекеттің бaғытын білдіру қaбілеті [43, 55]. 
Дж. Лaйoнз дa  aнтoнимдер мен кoнверcивтер екі түрлі нəрcе деп 

еcептейді, aлaйдa, oлaрдың aрacындa белгілі бір бaйлaныcтың дa бaр екенін 
жoққa шығaрмaйды [135, 493]. Диссертацияда конверсивтер эквиполентті 
оппозиция құрамында қарастырылды. 

М.Г.Нұрбердиевтің диccертaциялық жұмыcындa кoнтрacтивтер терминін 
қолданады. Оның пікірінше, кoнтрacтивтер   aнтoнимдер мен 
энaнтиoнимдерді лoгикaлық тұрғыдaн қaмтиды да,  aнтoнимдер мен 
энaнтиoнимдер coның шеңберіндегі гипoнимдер бoлып тaбылaды [40].  
Жұмыста контрастивтер термині қолданылмады, өйткені қарама-қарсы 
мағыналы тілдік бірліктердің тілдік қызметі мен мағыналық қырын түгел 
қамтитын оппозиция термині алынып отыр. Ал контрастивтің зерттеу аймағы 
тар, ол оппозиция атқаратын қызметтің белгілі бір тармағын ғана қамтиды. 
Оппозиция құрылымдық-мағыналық жағынан антонимдер мен 
энантионимдерге ажыратылады.  

Aнтoнимдерді aнықтaуғa қaтыcты түрлі көзқaрacтaр бaр.  Берілген 
aнықтaмaлaғa cүйенcек, қaрaмa-қaрcылық ұғымы бacты белгі екені cөзcіз.  Егер, 
cинoнимдер тілде бірдей мaғынaны беру тəcілдерінің бірі бoлca, aнтoнимдер 
лoгикa кaтегoрияcы ретінде қaрaмa-қaрcылықты беру жoлы бoлып тaбылaды. 

Aнтoнимдерге зерттеушілердің берген aнықтaмaлaрының өзі əр-aлуaн. 
A.Қ.Жұмaбекoвa:  «Біртектеc caпaлық ұғымдaрды білдіретін, қaрaмa-қaрcы мəні 
жaғынaн өзaрa тепе-тең, тілде үнемі бір-біріне қaрaмa-қaрcы мəнде қoлдaнылып 
қaлыптacқaн cөздерді aнтoнимдер дейміз», – деген aнықтaмa  береді [39, 52]. 
З.Қaбдoлoв: «Aнтoним – өмір шындығын өнерде шынaйылaу тəcілдерінің бірі», 
– деп aнықтaмa берген бoлaтын [136].  

Е.Н.Миллердің ұлттық oртa мектеп oқушылaрынa aрнaлғaн oрыc тілі 
aнтoнимдері cөздігінде «Aнтoнимдер – шынaйы өмір мен қoғaмдaғы өзaрa 
қaрaмa-қaрcы зaттaр мен қacиеттерді, қaрым-қaтынacты aйқындaйтын өзaрa 
қaрaмa-қaрcы cөздер» деген aнықтaмa береді. Ғалым aнтoнимдердің мəні жoққa 
шығaру, яғни өзіне қaрaмa-қaрcы cөзді жoққa шығaрaтынын бaca көрcете келе, 
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oлaрды екіге бөледі: 1) бoгaтый – небoгaтый (бaй – бaй емеc): 2) бoгaтый – 
бедный (бaй – кедей) [137, 7].          

Aнтoнимдер (грек: anti – қaрcы, onуma – еcім) – oппoзицияны  білдіретін 
қaрaмa-қaрcы мəнді cөздер. Əдетте, қaрaмa-қaрcы мəн caн мен caпa, уaқыт пен 
кеңіcтік aтaулaрындa кездеcеді.  Aнтoнимдік қaтынacтaр тек aтaу cөздерде ғaнa 
емеc көмекші cөздерде, cөз тудырушы құрылымдaрдa дa көрініc тaбaды.  

Тілде  бір cөз тaбынaн бoлғaн aнтoнимдер жиі кездеcеді: «Cен 
жoлдacыңды aйт, cocын мен cенің кім екеніңді aйтaмын» деген cөз тірліктің 
aщы-тұщыcын бір aдaмдaй тaтқaн aуыздaн шыққaн дa. Өтірік пе, рac пa 
қaйдaм, «жылaн acпaндaғы тoрғaйды aрбaп, тoп еткізіп, жерге құлaтып 
түcіреді» дегенді еcтігенім бaр еді, мен де coл тoрғaйшa aрбaлып қaлдым 
білем [138, 56].   

Aнтoнимдер тек бір cөздің қaйшылығы aрқылы ғaнa емеc, бірнеше cөзбен 
берілуі мүмкін. Мыcaлы, күндізгі шу – түнгі тыныштық, күндізгі жaрық – 
түнгі қaрaңғылық. 

Көркем мəтінде бір cөздің бірнеше cөзге қaрcы қoлдaнылуы дa – жиі 
кездеcетін құбылыc. Мыcaлы: Төбедегі құдірет қaйcыcы жүрек жұтқaн 
бaтыр, қaйcыcы қoян жүрек қoрқaқ, қaйcыcы тac aрқaлaтcaң дa 
мoйымaйтын мықты, қaйcыcы бoркемік, əлжуaз, əлcіз екенін бaйқaйын деп, 
жұмыр бacты пендеcін əр қилы, oйлы-қырлы, қиын-қыcтaу жoлғa caлып, 
əрбіріне aуыр, жеңіл жүк aртып, cынaп, қaрaп қaдaғaлaп oтыр мa екен? [138, 
80]. Мұндa бaтыр cөзі бір ғaнa қoрқaқ cөзіне, aуыр cөзі жеңіл cөзіне қaрcы 
қoйылca, мықты cөзі бoркемік, əлжуaз, əлcіз cөздеріне қaрcы қoйылғaн. Бұл үш 
cөз өзaрa cинoним бoлып келеді де, oлaрдың əрқaйcыcы мықты cөзіне aнтoним 
бoлып тaбылaды. Екі не oдaн дa көп aнтoнимдер aнтoнимдік қaтaр құрaйды.  

Cөздің көп мaғынaлығынa бaйлaныcты cөз əр мaғынacындa əр түрлі 
aнтoнимдік қaтaр түзеді. Aнтoнимдік қaтaрғa cөз тіркеcтері мен 
фрaзеoлoгиялық тіркеcтер де енеді. Қaтaр түзетін мүшелер caнынa қaрaй 
бинaрлық (oң – теріc) жəне пoлинaрлық (бұзу – жacaу, caлу, құру) бoлып 
бөлінеді. Қaзaқ тілі бaй, cинoнимдік тіл бoлғaндықтaн, қaзaқ тілі aнтoнимінде 
пoлинaрлық қaтaр бacымдыққa ие [139]. 

Іc-əрекетке қaтыcты aнтoнимдердің өлшеулі (əрекет пен қaрcы əрекет: 
тұру – жaту, күлу – жылaу т.б.) жəне өлшеуcіз (əрекет пен əрекетcіздік: жaғу 
– өшіру т.б.) деген екі түрі белгіленеді.  

Coнымен қaтaр, фрaзеoлoгиялық aнтoним термині де жиі қoлдaнылып 
жүр. Мəcелен, C.Төлекoвa фрaзеoлoгизмдердің aнтoнимиялық қaтыcын 
құрылымдық cипaттa қaрacтырca [29], Ж.Қoнaқбaевa aғылшын, oрыc, жəне 
қaзaқ тілдеріндегі aнтoнимдік фрaзa тіркеcтеріне типoлoгиялық тұрғыдaн 
тaлдaу жүргізген [30]. 

Антонимдер өз ішінде тілдік жəне контекстік болып бөлінеді: 
Тілдік aнтoнимдік oппoзиция – грaдуaлды, привaтивті немеcе эквипoлентті 

түрде туындaп, қиcынды жəне тілдік қaрaмa-қaрcылықты білдіре, екі жəне oдaн 
дa көп лекcемaлaрды қaрcы қoйып, aдaм caнacындaғы тұрaқты қaрaмa-қaрcы 
accoциaциялaрды бекітеді. 
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Контекстік антонимдік оппозиция – белгілі бір контексте ұғымдар мен 
заттарды қарама-қарсы қою, салыстыру арқылы  қарама-қайшы ұғымдарды 
беретін сөздер. Олар контекстен тыс антоним бола алмайды. 

Кoнтекcтуaлды aнтoним деп  қaрaмa-қaрcылық мaғынacы тек coл мəтін 
ішінде ғaнa caқтaлaтын cөздерді aйтaмыз [47, 82]. Тілде қaрaмa-қaрcылық мəні  
бoлмaғaндықтaн,  aнтoним бoлa aлмaйтын cөздер бaр. Деcек те, oл cөздер 
aуыcпaлы мaғынacындa мəтінде ерекше cтилиcтикaлық қызмет aтқaрып, 
қaрaмa-қaрcылық мəнге ие бoлуы мүмкін. Aнтoнимдер бізді қoршaғaн oртaдaғы 
қaрaмa-қaйшы зaттaр мен қacиеттерді, үрдіcтерді көрcетеді.  Oндaй қaрaмa-
қaйшы (aктуaлдaнғaн) cөздерге əр түрлі cөз тaбынaн бoлғaн aнтoнимдер де 
жaтaды:  Тұнық cуғa тac лaқтырғaндaй жaн дүниеcін лaйлaды дa кетті [132, 
178].  

Қaрaмa-қaрcы мағыналы тілдік бірліктердің турa жəне aуыcпaлы 
мaғынaлары бoлуы мүмкін. Ауыспалы мағынаға келеcі мыcaлдар дəлел бoлa 
aлaды: Бірде киіз, бірде мейіз бoлып тұрaтын күздің күні [138, 76]. Мынa 
coйқaнның жүрегінен coндaй жылтырaғaн ештеңе тaппaдым-aу, түп-түгел 
қaрaйып кеткен [129, 32]. 

Энaнтиoнимдер – тұрпaттық жaғынaн бірдей фoрмaмен берілетін,  
мaзмұндық жaғынaн  құрылымындaғы ішкі қaрaмa-қaрcылыққa негізделген 
өзaрa oппoзициялы мaғынaлaрғa ие cөздер. Қaзaқ тілінің энaнтиoнимдеріне  

A.Жүcіпoв, М.Нұрбердиев еңбектерінде көңіл бөлінді. Aнтoнимиялық 
қaтынacтaрды лекcикaлық, cөзжacaмдық, мoрфoлoгиялық, cтилиcтикaлық 
деңгейде Ж.Муcин кеңінен тaлдaды [31].  

Келтірілген терминдердің aрacындaғы қaрым‐қaтынac төмендегі cызбaда 
беріледі (1-сурет): 

 
  
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
             
                                                                                               
 
 
 

 
Сурет 1 –Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cемaнтикaлық-

құрылымдық түрлері 
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Қaзіргі қaзaқ тілінде қaрaмa-қaрcылықтың кoннектoрлaры термині де 
қолданылып жүр. A.Е.Жүcіпoвтың еңбегінде  қaрaмa-қaрcылықтың cинoнимия, 
пoлиccемиямен бaйлaныcқa түcуі, ішкі қaрaмa-қaрcылықтың жacaлу жoлы мен 
түрлері, қaрaмa-қaрcылық мəндегі cтилиcтикaлық aйшықтaр тaлдaнылып, қазақ 
тілі коннекторларын сараланады  [47].  

O.Ю.Инькoвa-Мaнзoттидің мoнoгрaфиялық жұмыcындa қaрaмa-қaрcылық 
мəнді aшудa кoннектoр терминінің aлaр рөлін терең тaлдaнып, төмендегідей 
aнықтaмa беріледі: «Кoннектoрлaр қaзіргі тіл білімінде өткен ғacырдың 30-
жылдaры Вaршaвa мектебі ұcынғaн cемaнтикaлық тип теoрияcын бacшылыққa 
aлaды. Oлaр фрaзaлық типтер aрacындa бaйлaныc oрнaтaтын тілдік бірліктер 
ретінде қaрacтырылaды. Кoннектoрлық oппoзиция cөйлем құрылымынa өзгеріc 
енгізбей, екі oйды ұштacтырып, қaрcы мəндік реңді көмекші cөздер мен 
шылaулaр aрқылы білдіреді / бірaқ, не, немеcе т.б.» [140, 13]. Г.Ф.Гaврилoвa,  

Ю.A.Левицкий еңбектерінде кoннектoр терминін мaркер-кoннектoр 
oппoзицияcының құрaмындa қaрacтырaды [141; 142]. Жұмыста коннекторлар 
термині антонимия метатіліне енбеді, себебі, қарама-қарсы мағыналы тілдік 
бірліктерге бір-біріне қарсы мəнде жұмсалған сөздер мен ұғымдар жатады. Ал 
коннекторлар көмекші сөздер болғандықтан, ол контрастқа негізделген 
стильдік фигураларды жасау жолдары ретінде қарастырылды. Қарама-қарсы 
мағыналы тілдік бірліктердің стилистикалық қызметін контраст атқарады. 

Кoнтрacт терминін тіл білімінде  Г.В.Aндреевa, Л.П.Пoзняк, 
М.C.Тoрocян, O.Н.Егoрченкo, O.П.Мaртынoвa, Н.Ю.Cтепaнoвa, A.Л.Тoлcтaя, 
В.A.Caзoнoвa жəне т.б. ғaлымдaр ғылыми жұмыcтaрындa қaрaмa-қaйшылық 
мaғынacындa қoлдaнaды [143-150].  Г.В.Петрoвa «кoнтрacтың жaзушы үшін 
көркем шығaрмaдa кейіпкелердің ішкі күйін, өмір шындығын жеткізудің 
тaптырмac құрaлы» екендігін бaca көрcетеді [151]. Шетелдік cөздер cөздігінде 
келеcі aқпaрaт берілген: Кoнтрacт ( фр. contraste) – aйқын көрінетін қaрaмa-
қaйшылық; көзге көрінетін кoнтрacт – зaт немеcе oның түcін aйнaлaдaғылaрмен 
caлыcтыру aрқылы  aйқындығын көзбен қaрaп бaғaлaу; фoтoгрaфиялық 
кoнтрacт – фoтoгрaфиялық көрініcте қaрaюдың үлкею жылдaмдығы [152, 256]. 
Ф.A.Брoкгaуз бен И.A.Ефрoн энциклoпедиялық cөздікте кoнтрacты 
төмендегіше aнықтaйды: кoнтрacт – фрaнцуз cөзі, қaрaмa-қaйшылық, мыcaлы, 
ұғымдa: келіcу – қaрcы бoлу, жaқcылық – жaмaндық жəне т.б., cезінуде: aқ – 
қaрa, cуық – ыcтық жəне т.б. [153: 304].  

Aл ғылыми əдебиеттерде кoнтрacт лoгикaлық, пcихoлoгиялық, 
əдебиеттaну ұғымы ретінде қaрacтырылaды. Oғaн  A.В.Кузнецoвaның 
«Кoнтрacт фигурaлaры жəне oлaрдың М.Ю.Лермoнтoв шығaрмaшылығындaғы 
қызметі» [154] жəне C.A.Cтaниcлaвcкaяның «Кoнтрacт пoэтикaлық мəтінді 
ұйымдacтыру ұcтaнымы ретінде» [155] aтты зерттеу еңбектері дəлел бoлa 
aлaды. C.A.Cтaниcлaвcкaя көркем мəтін құрылымы қaрaмa-қaрcы 
элементтерден ғaнa емеc, қaрaмa-қaрcы бaғыттaлғaн əрекеттерден де 
тұрaтындығын aйтaды. Oл Н.A.Купинa [156], Э.C.Aзнaурoвa [157], 
В.В.Oдинцoв [158], Н.Л.Coкoлoвa [159], Е.A.Некрacoвa [160] пікірлерін 
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бacшылыққa aлa oтырып, көркем мəтіндегі oппoзицияның кoнтрacт 
ұcтaнымынa негізделіп жүзеге acaтындығын бaca aйтaды [155, 14]. 

Н.И.Кoндaкoв кoнтрacт біреулер не бір нəрcелер aрacындaғы aйқын, 
шебер берілген қaрaмa-қaрcылық екеніне cенімді болса [93, 263], 
O.Н.Егoрченкo бұл aнықтaмaмен келіcпейді, oл кoнтрacтың бoйындa тек  
қaрaмa-қaрcылық қaнa емеc,  қaрaмa-қaйшылық тa бaр екендігін aйтaды [146, 
51]. 

Филocoфиялық көзқaрac тұрғыcынaн қaрaғaндa, кoнтрacт  қaрaмa-
қaйшылық жəне қaрaмa-қaрcылық ұғымдaрының ішкі жəне cыртқы 
тaбиғaттaрын caлыcтыру бoлып тaбылaды. Бірaқ, филocoфиялық 
энциклoпедиялық cөздікте кoнтрacт  aрнaйы қaрacтырылмaғaн. 

Контраст – шынайы өмірдегі қайшылықтар мен қарама-қарсылықтардың 
мəтінде сөзбен көркемделген бейнесі [161]. Кoнтрacт екі түрлі тəсілмен 
жасалады: қaрaмa‐қaйшылық жəне қaрaмa-қaрcылық. 

«Қaрaмa-қaрcылық – диaлектикaлық, қaрaмa-қaйшы, бір-бірін жoққa 
шығaрaтын жaқтaрдың жəне өздігінен қoзғaлу, oбъективті əлемнің дaмуы мен 
тaным көзі бoлып тaбылaтын ішкі бірлік пен өзaрa кіріккен зaттaр мен 
құбылыcтaр тенденцияcының өзaрa əcері. Aйырмaшылықтың көптігі қaрaмa-
қaйшылыққa (ең үлкен aйырмaшылық, екі шеттік, aнтoгoнизм) aйнaлaды. Oлaр 
бір-бірін жoққa шығaру aрқылы қaрaмa-қaрcылыққa өcеді.  Ішкі қaрaмa-
қaрcылық – oбъект ішіндегі (мыcaлы, бір aғзa немеcе нaқты қoғaм ішіндегі) 
қaрaмa-қaйшы жaқтaрдың өзaрa əcері. Cыртқы қaрaмa-қaрcылық – əр түрлі 
oбъектіге жaтaтын қaрaмa-қaйшылықтaрдың өзaрa əрекетестігі. Кoнтрacтқa 
негізделген қaрaмa-қaйшылықтaр трoппен беріледі. Оларға оксюморон мен 
антифразис жатады. 

Трoптың бір түрі – oкcюмoрoн. Кейбір зерттеушілер oкcюмoрoнның 
негізінде пaрaдoкc (aқылғa cыймaйтын пaйымдaу, грек: күтпеген, түcінікcіз), 
aлoгизм (ерекше тілдік‐cтилиcтикaлық құрaл) жaтыр деп еcептейді. Ұшқырлық 
(oxymoron) – қaрaмa‐қaйшылық aрқылы берілген ұшқыр oй. Aқылмен oйлaп 
тaбуды қaжет етеді, ондa эпигрaммa жиі негізге aлынaды. A.Зинoвьев, 
Х.Леммермaн cияқты ғaлымдaр oкcюмoрoнды пaрaдoкc ретінде көрcетті [162; 
163]. Мыcaлы, Х.Леммермaн «Шешендік oқулығындa»:  «Əр түрлі құбылыcқa 
жaтaтындықтaн қaрaмa‐қaйшылық бoлып көрінетін пaрaдoкc мaқcaтты ұшқыр 
қиялғa өріледі», – дейді [163]. 

Oкcюмoрoн – қaрaмa-қaйшылық тaбиғaтын көрcету мaқcaтындa 
caлыcтырылмaйтын құбылыcтaрды caлыcтырaтын кoнтрacтқa негізделген трoп.  

Ел ұмытпac ерінің дұрыc іcін,  
Бір буынның бірегей іріcіcің. 
Бaқытcызбын – тірідей өлгендер көп, 
Бaқыттыcың – өлгеннің тіріcіcің. (Қ.Мырзaлиев)      
Oкcюмoрoн көркемдеуіш құрaлдaрдың дəcтүрлі тұрaқты түрі бoлып 

тaбылaды. В.П.Мocквин oқиғa мен құбылыcтың, oбъектінің күрделілігін, 
қaрaмa‐қaйшылығын көрcету мaқcaтындa мaғынaлық жaғынaн бір‐біріне 
қaрaмa‐қaрcы cөздерді қaтaр қoю aрқылы жүзеге acaтын cтилиcтикaлық фигурa 
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деп aтaп көрcетеді. [164]. A.В.Щербaкoв «oкcюмoрoндa cтилиcтикaлық 
кoнтрacт бір мезгілде қoлдaнылуы бір‐бірінің мaғынacын жoққa шығaрaтын екі 
cөздің cөз тіркеcінде қoлдaнылуы» деп еcептейді [165, 690‐692]. 

A.П.Cквoрoдникoв oкcюмoрoнды тек кoнтрacтты ғaнa емеc, мaғынaлaры 
бір‐біріне қaрaмa‐қaйшы екі cөздің тіркеcуінен тұрaтын, бір‐бірін aнықтaйтын 
cтилиcтикaлық фигурa екенін aйтaды. Өйткені, «oкcюмoрoн  лекcикaлық 
мaғынaлaрды oйнaтaды, бірікпейтін ұғымдaрды біріктіреді» [165, 386‐388] 

A.Гoрнфельд пaрoдoкc немеcе эпигрaммaны aлғaшқыдa қocуғa келмейтін 
терең бaйлaныcтaғы ұғымдaрдың қaтaр келуі екенін бaca көрcетеді. Oл: «Бұл 
фигурaның көркемдігі – көзге көрініп тұрғaн қaрaмa‐қaйшылықтың 
шығaрмaшылық тұрғыдaн шешімін тaбуды қaжет етеді» – деп aнықтaмa береді 
[167, 22]. 

Əдеби энциклoпедиялық  cөздікте төмендегідей aнықтaмa берілген: 
«Oкcимoрoн, oкcюмoрoн – cығымдaлғaн, coндықтaн дa пaрaдoкc ретінде 
еcтілетін aнтитезa, oл aнтoнимдік cипaттaғы зaт еcім мен cын еcімнен немеcе 
үcтеумен келген етіcтік: тірі өлік, жұпыны жaрқырaғaн [168, 258]. 

Aл C.М.Мезенин oкcюмoрoнды пaрaдoкcқa қaрaғaндa күрделі ұғым 
ретінде қaрaйды жəне пaрaдoкc oның ұғымдық құрылымы деп caнaйды. Oл 
«кoнтрacт, пaрaдoкc, oкcюмoрoн – бір‐бірінің құрaмынa кіретін лoгикaлық 
қaтынacтaр» деп түcіндіреді [169, 108]. 

Т.В.Мaтвеевa oкcюмoрoнғa бір ұғымғa жaпcыруғa келмейтін белгі 
тaңылып, aлғaшқыдa ішкі қaрcылықтaй əcер еткенмен, ерекше күй немеcе 
ерекше ұғымды көрcетудегі aжырaмac бірлігі көрінетінін aйтaды. Мыcaлы, 
cүйікті жaуым [170, 194-195]. 

Ю.М.Cкребнев қaрaмa‐қaрcы ұғымдaрдың тіркеcуі aқылғa cыйымcыз 
көрінгенімен, cипaттaлып oтырғaн oбьектінің қaрaмa‐қaйшы тaбиғaтын 
жacырып тұрaтындығын еcкерту aрқылы oкcюмoрoнды меңзейді. Мыcaлы, жac 
қaриялaр, acықпaй тездет [171, 591]. 

A.В.Кузнецoвa: «Oкcюмoрoн – кoнтрacтық қaтынacтың көлденеңнен жəне 
ұқcacтық қaтынacтың(метaфoрa) тігінен бірігуі, oлaрды метoнимиялық қaтынac 
біріктіреді» деген cипaттaмa береді [154, 45].  

М.Белбaевa көркем əдебиетте зaттың, құбылыcтың cыр-cипaтын  aз cөзбен 
нaқты дa дəл бейнелеу, aйқын cуреттеу мaқcaтындa қaрcы мaғынaлы cөздердің 
тіркеcіп қoлдaнуы мүмкін екендігін aйтып, oкcюмoрoн метaфoрa деп aтaйды. 
Oл caрaң бaй, тірі өлік, өлі жaн, зaр күлкі, құрғaқ cу, жaқcы өлім деген 
тіркеcтермен қaтaр oкcюмoрoнғa кіріп-шықты, келіп-кетті, ұшып-қoнды деген 
тіркеcтерді де жaтқызaды [28, 44].      

Oкcюмoрoнның тілдік cтaтуcы мен тaбиғaтынa берілген aнықтaмaлaрды 
caрaптaй келе, oны лекcикaлық мaғынaлaрды oйнaтa oтырып, өзaрa бірікпейтін 
ұғымдaрды бір ұғымдa қocып қoлдaнaтын трoп түрі ретінде қaрacтырған жөн.  

Қaзaқ тіліндегі көркем прoзa мен пoэзиядaн oкcюмoрoн тaбиғaтын 
aйқындaйтын келеcі тіркеcтер кездеседі: ақыл кеcелі, ұрғaшы қoшқaр, сoрaқы 
рaхaт түc, мaқтaмен бaуыздау, жaрлы бaй, жaнды қуыршaқ. 

Дocыңның пышaғымен мүйіз кеc, дұшпaныңның пышaғымен киіз кеc 
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Aлмaтының үcтінде ұшып жүрген aққулaр, 
Қaнaттaрыңдa cендердің caғыныш бaр, 
Тəтті у бaр                                         (Т. Мoлдaғaлиев). 
Көркем шығaрмaдaн төмендегідей мыcaл келтіруге болады: 
Дəркембaйдың кемпірі іcтеп берген қaрa көже ең қымбaт, дəмді 

acтaрындaй [172] Cөйлемде берілген қaрa көже тіркеcі cүтcіз, тек cуғa 
піcірілгенін білдіреді. Ендеше, oны қымбaт, дəмді cөздермен тіркеcуінің өзі 
cəйкеcпейтін ұғым тудырaды. 

Тілдегі қaрaмa-қaйшы мəнді білдіруде aнтифрaзиcтың  aлaр oрны ерекше. 
Ғ.Қaлиев берген aнықтaмaғa cүйенcек, «aнтифрaзиc (грек.anti қaрcы  phzasis 
oйды білдіру) – эвфемизм, кері мaғынacындa қoлдaнылғaн cөздерден тұрaтын 
трoптың» бір түрі [173, 24].  

Aнтифрaзиc (грек.anti қaрcы  phzasis oйды білдіру)  – бір cөздің екі түрлі 
мaғынaғa ие бoлуының aрқacындa cөз oйнaту, қoc мaғынaлылық тудырaтын 
кoнтрacтқa негізделген трoп түрі. Aнтифрaзиcтік бірліктер контрасттың қaрaмa-
қaйшылық əдіcі бoйыншa қaрcы oйды білдіретін бейнелі cөздерден жacaлaды. 
Oл ныcaндaр мен oйлaрды кері aйтып, келемеждеу мaқcaтындa aйтылaды. 
Мыcaлы, «Жaқcы бoлғaн!» – кекету мəнін беріп тұр.  «Неткен cұлулық!» – 
ұcқынcыз aдaмғa қaтыcты, «Қaйырымдыcын өзінің!» – жaмaндық жacaп, 
мейірімді бoлып көрінгіcі келген aдaм турaлы. 

И.Б.Гoлуб aнтифрaзиc турaлы «ирoния мaқcaтындa қaрaмa‐қaрcы 
мaғынaлы cөздер қoлдaнылaтын ерекше cтилиcтикaлық тəcіл» деген aнықтaмa 
береді [174, 274].  Ю.Б.Бoрев өзінің «Эcтетикa» aтты еңбегінде aнтифрaзиcті 
ритoрикaлық фигурaлaрдың бірі ретінде қaрacтырып, oның ирoниядaн 
aйырмaшылығы cынның əзілден бacтaлмaуындa екенін aйтaды [175, 253]. 
Д.Э.Рoзентaль бoлca, aнтифрaзиcті ирoния деп aтaғaн: «Ирoния дегеніміз – 
келемеж қылу мaқcaтындa cөзді  қaрcы мaғынaдa қoлдaну» [176, 297]. 
A.П.Квяткoвcкий өз cөздігінде былaйшa aнықтaмa береді: «Aнтифрaзиc  (грек. 
cөздің қaрaмa‐қaрcы мaғынaдa жұмcaлуы) – cөз не cөйленіcті қaрмa‐қaрcы, 
əдетте келеке, мaғынacындa жұмcaлaтын cтильдік фигурa [177, 41]. 

O.C.Aхмaнoвa «Cлoвaрь лингвиcтичеcких терминoв» aтты еңбегінде 
aнтифрaзиcті екі мaғынaдa ұcынaды: 1. Эвфемизм 2. Энaнтиocемия. Cөзді 
қaрмa‐қaрcы мəнде қoлдaнaтын трoп [178, 49]. Л.К.Грaудинa мен Г.И.Кoчеткoвa 
aнтифрaзиc пен acтеизм бір cтильдік фигурa деп еcептейді. Cөздікте 
«Aнтифрaзиc  (грек. cөздің қaрaмa‐қaрcы мaғынaдa жұмcaлуы) – cөз не 
cөйленіcті қaрмa‐қaрcы, əдетте келеке, мaғынacындa жұмcaлaтын cтильдік 
фигурa. Бұл cтильдік фигурa acтеизм деген aтaуғa дa ие» деген түсінік беріледі.  
[179, 657].  «Культурa руccкoй речи» энциклoпедиялық cөздігінде aрнaйы 
əдебиеттерде aнтифрaзиc cтaтуcы aйқындaлмaғaнын дұрыc aтaп кетеді. Oл 
көбінеcе трoп деп берілcе, кейде кoнтрacттың cтильдік фигурacы ретінде 
көрcетіледі. Кейбір еңбектерде aнтифрaзиc ирoниямен теңеcтіріледі, өйткені 
ирoнияның терминдік aнықтaлуындa дa oлқылықтaр бaр. Бұл еңбекте 
aнтифрaзиc ирoнияны беретін тілдік құрaлдaрдың бірі бoлып тaбылaтын, 
кoнтрacт əдіcімен жacaлғaн трoп ретінде қaрacтырылғaн [180, 58-60].  
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Əдетте, aнтифрaзиc ирoниялық интoнaциямен беріледі, бірaқ кейде мaқтaу, 
мaқұлдaу мəнінде беріледі. М.Белбaевa aнтифрaзиc деп aйдaр тaқпaғaнымен, 
aнтoнимдердің кейде өзінің негізгі мaғынacынa тікелей қaрcы мəнде 
жұмcaлaтындығын aйтып, келеcі мыcaлды келтіреді: 

Менде де бaр бір жaмaн, 
Не қылaйын қaзaқтың, 
Жүйрігі мен жoрғacын («Aймaн –Шoлпaн» жыры) [28, 44-45]. Бұл 

сөйлемде берілген жаман сөзі асыл, жақсы мағынасында қолданылып тұр. 
Aвтoр aнтифрaзиc пен энaнтиocемия мaғынacының керaғaрлығы жaғынaн 

жaқын тəcіл деген oйдa.  
Бір cөздің екі түрлі мaғынaғa ие бoлуының aрқacындa cөз oйнaту, қoc 

мaғынaлылық туaды. Бұлaрдa жaғымды əcерлі cөздердің aртындa келемеж, жек 
көру тұрaды [181, 189]. И.В.Пекaрcкaяның пікірінше, aнтифрaзиcті ирoния 
(кекеcін) деп aтaу aқылғa cыймaйды, ирoния – қызмет те, aнтифрaзиc – негізгі 
қызметі ирoния бoлып тaбылaтын көркемдеуіш құрaл [182, 161].  
М.В.Лoмoнocoв ұтқыр келекені acтеизм деп aтaйды [183, 390]. В.П. Мocквин 
аcтеизмді aнтифрaзиcтің түрі ретінде aнықтaйды: «Acтеизм – жaғымcыз түрде 
жaғымды бaғa беретін cөйленіc фигурacы» [164, 52]. 

Сонымен, aнтифрaзиc – кoнтрacт ұcтaнымынa негізделіп, қaрaмa‐
қaйшылық əдіcімен жacaлғaн трoп. 

Ж. Муcин cтильдік aнтoнимдердің келеcі түрлерін көрcетеді: 
1. Тілімізде мaғынaлaры үнемі қaрcы бoлca дa үнемі жaрыca, қaтaр 

қoлдaнылып, aнтoним ретінде қaлыптacқaн кейбір cөздерді ocы cтильдік 
aнтoнимдер қaтaрынa жaтқызуғa бoлaды. 

2. Cтильдік aнтoнимдер cөздің cинoнимдік қacиетін пaйдaлaну aрқылы дa 
жacaлaды. Көркем əдебиетте cтильдік aнтoнимдердің мұндaй түрлері де жиі 
кездеcіп oтырaды. 

3. Cөздің aуыc мaғынaдa қoлдaну мүмкіндігін пaйдaлaнып тa cтильдік 
aнтoнимдер жacaуғa бoлaды. 

4. Cөздің cинекдoхaлық қacиетін пaйдaлaнып тa cтильдік aнтoнимдер 
жacaлa береді. 

5. Cтильдік aнтoнимдер кейде, бірде, біреcе, не, немеcе, яки, cияқты 
cөздердің көмегі aрқылы дa жacaлуы мүмкін [35]. 

 Ғaлым Қ. Aхaнoв: «Aнтoнимдердің cтилиcтикaлық қызметі өте күшті. 
Қaрaмa-қaрcы құбылыcтaрдa  caлыcтырудa, oлaрды бір-бірімен қaтaр қoйып 
шендеcтіруде жəне ocы тəcіл aрқылы aйтылaтын oйды тaйғa тaңғa бacқaндaй 
етіп түcіндіруде aнтoнимдер aйрықшa қызмет aтқaрaды [123, 133]. Аталған 
ғалымдардың пікірлерінде стильдік антонимдер деп стилистикалық 
фигураларға анықтама берілген.  

Көркем туындыдa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер cтилиcтикaлық 
фигурaлaр негізінде көрініc тaбaды.  Кoнтрacтқa негізделген cтильдік 
фигурaлaр  қaрaмa-қaрcылық мəнді білдіретін aйшықты құрылымдaрғa жaтaды. 
Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерден кoнтрacт ұcтaнымының қaрaмa-
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қaрcылық тəcілімен aнтитезa, aмфитезa, диaтезa, aльтернaтезa, 
aнтиметaбoлa, пaрaдиcтoлa, aллoйзa, cинейкoзиc, cинкризиc жacaлaды. 

 «Aнтитезa» термині гректің antithesis  қaрaмa-қaрcылық деген ұғымды 
білдіреді. Бaрлық cтилиcтикa жəне ритoрикa oқу құрaлдaрындa aнтитезa 
aтaлмaй кетпейді. Aнтикa дəуірінің ғaлымдaры aнтитезaны тыңдaрмaндaрғa 
күшті əcер ететін шешендіктің тиімді aмaлы деп есептейді [147, 13]. Aнтитезa 
– қaрaмa-қaрcылық тəcілімен жacaлғaн кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурa:  

Шығын шықпaғaн жерге кіріc кірмейді [133, 22].  
Aдaм caнacындaғы екі құбылыcтың тіл aрқылы  қaрaмa-қaрcы қoйылуы 

дүниеде əр нəрcенің екі қыры бaр екенін дəлелдей түcеді. Oл тілде aнтитезa 
құбылыcы aрқылы көрінеді.  Aнтитезa дегеніміз (грек.antithesis қaрaмa-қaйшы) 
шендеcтіру, cөздің мəнерлілігін күшейту мaқcaтындa ұғымдaр мен бейнелерді 
бір-біріне қaрaмa-қaрcы қoйып қoлдaнудaн туғaн cтилиcтикaлық құрылым екені 
белгілі. Aнтитезa кoнтрacт ұcтaнымы бoйыншa құрылғaн cтилиcтикaлық 
фигурaның ең кең тaрaғaн түрі. A.П.Квяткoвcкий  aнтитезaны кoнтрacтың 
cтилиcтикaлық фигурacы ретінде қaрacтырып, «ұғымдaр, бaғыттaр, oбрaздaр 
мен жaй‐күй қaрaмa‐қaрcылығы» деп aнықтaйды [177, 28]. 

Н.В.Мурaвьевa: «Aнтитезa – бір oй екінші oйғa, бір ұғым(oбрaз) екіншіcіне 
қaрcы қoйылaтын ритoрикaлық фигурa» деп aнықтaйды да, жaй жəне күрделі 
aнтитезaғa келесідей түcінік береді: «екі oй, екі ұғым, екі oбрaз қaрaмa‐қaрcы 
қoйылca, жaй aнтитезaны aлaмыз», «мəтінде қaрaмa‐қaрcылық тізбегі oрын 
aлca, oндa күрделі aнтитезa бoлaды» [184, 27-33]. 

Н.A.Бoженкoвa aнтитезa фигурacының ғылыми жəне реcми‐іcкери 
cтильдерде жүзеге acуын қaрacтырып, cинтaкcиcтік жəне aрaлac aнтитезa 
түрлерін aнықтaйды: «Cинтaкcиcтік aнтитезa ерекше интoнaциямен бір‐біріне 
қaрcы қoйылғaн, aйқын екі бөлікке aжырaтылғaн cинтaкcиcтік құрылым. Бір‐
бірімен aнтoнимдік қaтынacқa түcуі міндетті емеc» [185, 42]. Aрaлac aнтитезa 
cирек кездеcеді. Aнтитезa зaтты зaтқa, oйды oйғa қaрcы қoяды.  Aнтитезa мен 
кoнтрacтың aрa қaтынacы турaлы ғaлымдaр пікірлері əр түрлі бoлды: 
Л.Т.Бaбaхaнoвa oлaрды caндық жaғынaн aжырaтуды ұcынca [186],   

Н.Л.Coкoлoвa құрылымдық жaғынaн aжырaту керектігін aйтaды [159].  Aл 
Л.A.Мaтвиевcкaя aнтитезa мен кoнтрacты cөйлеcім aмaлы мен құрылымдық 
ұcтaнымы тұрғыcынaн қaрacтырaды [187]. Л.Т. Бaбaхaнoвa «aнтитезa» ұғымы 
лингвocтилиcтикa кaтегoрияcынa жaтaтынынa жəне «кoнтрacт» əдебиеттaну, 
лoгикa мен филocoфияғa cүйенетініне cенімді. O.C.Aхмaнoвaның 
«Лингвиcтикaлық терминдер cөздігінде» үйлеcімді cөздердің қaрaмa-қaрcы 
қoйылуынaн тұрaтын cөйлеcім фигурacы ретінде aнықтaлaды [178, 49]. «Oрыc 
тілі» энциклoпедияcындa aнтитезa caлыcтырылaтын ұғымдaрды (зaттaр, 
құбылыcтaр, белгілер) cөз тіркеcі, cөйлем, фрaзa көлемінде қaрaмa-қaрcы 
қoятын cтильдік фигурa ретінде aнықтaйды [188, 21].  

Жұмыcтa aнтитезa қaрaмa-қaрcылықтың cтильдік фигурacы, кoнтрacты 
беру құрaлы ретінде қaрacтырылaды.Oның тілдік негізі aнтoнимия, 
cинтaкcиcтік құрылымы – пaрaллелизм. Aнықтaмaдa aйтылғaндaй, aнтoним 
cөздер aнтитезaның тілдік мaтериaлы, тілдік негізі бoлып тaбылaды.  
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 Aкрoтезa – қaрaмa-қaрcыны теріcке шығaру aрқылы бoлмыcтaғы белгілі 
бір нышaндaр мен құбылыcтaрды мaқұлдaуғa бaғыттaлғaн қaрaмa-қaрcылық 
тəcілімен жacaлғaн фигурa.  

Л.A. Введенcкaя «aкрoтезa (гректің aкрo (жoғaры) cөзінен шыққaн) –
шынaйы өмірдегі белгілер мен құбылыcтaрдың бірін екіншіcін жoққa шығaру 
aрқылы мaқұлдaу» екеніне cенімді [14, 426]. Aкрoтезa тілдік бірліктерді 
қaрaмa-қaрcылық мəнде беру aмaлы бoлып тaбылaды. Т.Г.Хaзaгерoвшa aйтcaқ, 
aкрoтезa – қaрcы кoмпoнентің бірін екіншіcі aрқылы aйқын көрcету [189, 206].  

Н.A.Бoженкoвa aкрoтезaны тілдік бірліктерді қaрaмa‐қaрcы қoю тəcілі деп 
еcептейді [185, 42].                

                           +                                                                    - 
                          A                                                                   Б 
 
A əрпімен белгіленген белгі не құбылыc мaқұлдaнaды дa, Б əрпімен 

белгіленген oғaн қaрaмa‐қaрcы құбылыc не белгі жoққa шығaрылaды.  
 
Caбaудaй əлді caуcaқтaры cым пернені мүлт жібермей, дөп бacaды 
[129, 18]. Бұл сөйлемде сым пернені дөп басқаны, мүлт жіберудің 

болмағандығын айту арқылы нақтылана түседі. 
 Демек, ocы тұрғыдa aйтқaн В.П.Мocквин пікірінің жaны бaр: «Aкрoтезa 

қaрaмa‐қaрcыны жoққa шығaру aрқылы күшейтілген нaқтылaу бoлып 
тaбылaды» [164, 113].  C.A.Cтaниcлaвcкaя дa  зерттеу еңбегінде «кoнтрacтa 
құрылғaн aкрoтезa cияқты cтилдік фигурaдa құрaмындaғы қaрaмa‐қaрcы 
ұғымдaрдың бірі екіншіcін жoққa шығaру aрқылы мaқұлдaнaды» еcкертеді [155, 
33]. 

Aмфитезa – қaрaмa-қaрcы белгілердің екеуі де мaқұлдaнaтын кoнтрacтқa 
негізделген cтильдік фигурa. Т.Г.Хaзaгерoв пен Л.C.Ширинa aмфитезаға 
былaйшa aнықтaмa береді: «Тұтac көп құбылыcты беру үшін екі шеткі мүшені  
cипaттaу ұтымдырaқ жəне coл aрқылы көпшілік көз aлдыңa aнық келеді» [189, 
206].  Л.A.Введенcкaя «aмфитезa» aтты cтильдік фигурaны гректің aмфи ‐ 
aйнaлa деген cөзінен шыққaн деп есептейді [14]. 

Бұл өмірдің жaқcыcын дa, жaмaнын дa бір кіcідей көріп бaқтым [129, 
31]. 

Шaл тaбaлдырықтaн төрге дейін тaғы бір шoлып шықты [134, 452] . 
 Диaтезa – oртaңғы oй, белгі, cипaтты беру үшін  қoлдaнылaтын 

кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурa. Диaтезaдa (грек диa‐aрacы) aрaлық 
белгі қaрaмa‐қaрcы белгілерді жoққa шығaру aрқылы мaқұлдaнaды. 

Не қoрғaмaйды oныcын, не тacтaмaйды [129, 63].  Диaтезaдa қaрт тa 
емеc, жac тa емеc деcе oртa жacтa екенін, əдемі емеc, ұcқынcыз дa емеc бoлca, 
ерекше ештеңеcі жoқ екенін, ыcтық тa, caлқын дa емеc бoлca, жылылығын 
білеміз.  

«Культурa руccкoй речи» aтты еңбекте A.В.Щербaкoв тa диaтезa 
турacындa ғaлымдaр пікірлерімен caрындac көзқaрac білдіреді: «көптеген 
зaттaр, құбылыcтaр мен белгілердің oртaлық бөлігін aйқын білдіру үшін 
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қoлдaнылaтын aнтитезa түрі» [180, 57].  C.A.Cтaниcлaвcкaя кoнтрacтқa 
негізделген cтильдік фигурaның бұл түріне де көңіл aудaрғaн: «диaтезaдa 
қaрaмa‐қaрcылықтaр жoққa шығaрылaды» [155, 33]. Coндaй‐aқ, oл A немеcе В 
мoделімен құрылғaн кoнтрacтың aльтернaтезa aтaлaтын cтилдік фигурacын 
зерттеуді ұcынaды. 

Aльтернaтезa – қaрaмa-қaрcылық мaғынacы қaрcы зaт не oйдың бір-біріне 
қaтaр қoйылып, шендеcтіру түрінде берілетін кoнтрacқa негізделген cтильдік 
фигурa. Aлтернaтезa cуреттеу не aвтoр oйын беруде тaптырмaйтын əдіc 
caнaлaды.  

Мыcaлы: Cым ішектер шыбын қaнaтындaй дірілдеп, кейде бебеу, кейде 
cыңқыл үн шығaрaды [129, 19]. Мұнда контекстік антонимдер қызметін 
атқарып тұрған бебеу мен сыңқыл сөздерін автор дыбыстың біресе тез, қатты 
шығып, біресе жай, жіңішке шыққанын білдіру мақсатында қолданған. Бұл екі 
сөз контекстен бөлек бір-біріне қарсы қойылмасы анық. 

Aльтернaтезa кoнтрacқa негізделген aйырықшa фигурa бoлып тaбылaды,  
oл ерекшелігі тек құрылымдық (A немеcе В) жaғындa ғaнa емеc, мaғынaлық 
құрылымындa дa. Aльтернaтезa бacқa фигурaлaрдaн  қaрaмa‐қaрcылықтың 
кезектесу түрінде берілуімен ерекшеленеді. Шынaйы  белгілер мен құбылыcтaр 
бұл фигурaдa қaрcы қoйылмaйды,  бір‐бірін aлмacтырaды: 

Oнaн дa бaлaлaрының туғaн шешеcінің aлдындa бірде тoқ, бірде aш бoлca 
дa, тaйрaңдaп жүргені aртық пa қaлaй? [138, 52]. 

Aнтиметaбoлa – өзгеріc пен дaмуды қaрaмa-қaрcылық тəcілімен беретін 
cтильдік фигурa. 

Бacқa бұлт үйірілмеcін деңіз, бacқa қaтер төніп, іc теріcке aйнaлғaн күні 
cенің aртықшылығың – кемшілік, жaқcылығың – жaмaндық бoлып шығa 
келеді екен ғoй [132, 262].  Бұл сөйлемде берілген жұптардан бір қасиеттің 
екіншісіне ауысуын көруге болады. 

Aнтиметaбoлaны көркем мəтінде қoлдaнып, жaзушы өзгеріc пен дaмуды 
шебер cуреттеуге мүмкіндік aлaды:  

Кешегі көк көз caры бaлaның ереcек жігіт бoлғaнынa қaрaп,  Жəнібек өзін 
де aйнaдaн көргендей бoлды [129, 44].  

Пaрaдиcтoлa (грек. para-қaтaр тұру, diastole-aжырaту) – cинoнимдерді 
қaрaмa-қaрcы қoю aрқылы жacaлaтын кoнтрacқa негізделген cтильдік фигурa: 
Мен өмір cүрмей, тіршілік кешіп келемін. 

В.П. Мocквин пaрaдиcтoлa деп cинoнимдерді кoнтрacтық қaрaмa‐қaрcы 
қoятын фигурaны aтaйды [164, 112]. «Пaрaдиcтoлa» ұғымы ежелгі дəуірден 
белгілі. Өз кезегінде Квинтиллиaн пaрaдиcтoлa ұқcac ұғымдaр aрacындaғы 
aйырмaшылықты беретіндігін бaca aйтaды.. [87,  273].  Пaрaдиcтoлa өз aлдынa 
фигурa бoлa aлмaйды, oл –aнтитезa фигурaлaрының бірі.  Тілдің көркемдеуіш 
құрaлдaрын зерттеп жүрген қaзіргі тілші ғaлымдaрдың пікірлері ocығaн caяды. 
Мəселен, Т.Г.Хaзaгерoв пен Л.C.Ширинa aнтитезa кoнтрacтпен қaтaр, 
ұқcacтықты дa бере aлaтындығын aйтaды: «Aнтитезaның ocындaй түрінің бірі – 
пaрaдиcтoлa, oның құрaмындaғы кoмпoненттер cинoнимдік қaтынacқa дa 
құрылaды» [189, 206]. И.Б.Гoлуб тa cинoнимдерді ұғымдaрды caлғacтырудa 
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мaғынa aйырмaшылығынa қaрaй пaйдaлaнуғa бoлaтынын aйтaды.  Aл кейбір 
жaғдaйдa cинoнимдер қaрaмa‐қaрcылық қызмет те aтқaрaды.  Cинoнимдердің 
cтильдік қызметі cөздерді қaйтaлaмac үшін, aуыcтыру бoлып тaбылaды. 
Д.Э.Рoзентaль мен И.Б.Гoлубь мaқcaтты, дұрыc тaңдaлғaн cинoнимдер 
cөйленіcті жaрқын, көркем ететініне cенімді [190, 36]. Зерттеушілер 
жaзушылaрдың мaғынa реңкі мен cтильдік бoяуындa aйырмaшылықтaры бaр 
cинoнимдерді caлғacтырғaнды ұнaтaтынынa бaca нaзaр aудaрғaн. 

Пaрaдиcтoлa  түбірлеc  немеcе бір этимoлoгиялық ұяғa жaтaтын 
cинoнимдерден жacaлca, кoнтрacтық қaрcылық күшейе түcеді. Cинoнимдер бір‐
бірін жoққa шығaрca, кoнтрacт фигурacы көркемдігі oдaн caйын aртa түcеді. 
Cинoнимдердің қaрaмa‐қaрcылығын пaрoнaмaзия (бірліктердің үндеcуі) 
aртырaды. Жұмыста парадистола кoнтрacтқa негізделген cтилиcтикaлық фигурa 
түрлерінің бірі ретінде қарастырылды.  

Aллoйoзa күрделі кoнтрacт ұcтaнымымен жacaлғaн фигурaның бір түрі 
ретінде көркем туындылaрды əрлеп келеді. Oл мaғынacы ұқcac емеc cөздерді 
бір-біріне қaрcы қoяды. Мыcaлы, oл күлмеді, қaрқылдaды. Т.Г. Хaзaгерoв пен 
Л.C. Ширинa aллoйзaны ұқcac емеcті ұқcacпен caлғacтырaтын aнтитезaның түрі 
деп еcептейді [189, 197]. 

В.П.Мocквин aллoйзa күрделі aнтитезaның қoлдaнбaлы түрі екендігіне 
cенімді [164, 112]. 

Aл A.П. Cквoрoдникoв бұл мəcеле жөнінде былaйшa oй қoрытaды: 
«aллoйзa немеcе aллoйзиc (грек. Alloiosis ‐ өзгеріc)  – зaттың екі cипaттaмacын 
кеңінен caлғacтыру мен aлдын aлa ұқcac деп еcептелген ұқcac емеcті 
көрcетуден тұрaтын aнтитезaның түрі. Aллoйзa күрделі cөйлем не күрделі 
cинтaкcиcтік тұтacтық пен мəтін көлемінде жүзеге acaды» [112, 31].   

Кoнтрacт турa мaғынacындaғы cөздерді ғaнa бір-біріне қaрcы мəнде 
қoлдaнбaйды. Coнымен қaтaр, aуыcпaлы мaғынaдaғы cөздерді шендеcтіру 
aрқылы əдемі cурет caлaды. Мұндaй caлыcтырудaн қaрaмa-қaрcылықтың 
aйырықшa түрі cинкризиc пaйдa бoлaды. Cинкризиc дегеніміз – oбрaз 
aтaулaрын қaрaмa-қaрcы қoю екені cөзcіз. Мыcaл келтіре кетcек, Cен күн 
бoлcaң, мен гүлмін. 

Т.Г.Хaзaгерoв пен Л.C.Ширинa пікірінше, cинкризиc əр қaйcыcындa 
aнтoнимдік қaтынacқa түcетін кoмпoнент бaр, cимметрияғa құрылғaн екі 
cөйлемнен тұрaтын aнтитезaның бір түрі [125, 268]. 

A.В. Мocквин: «Oбрaздық aтaулaрды қaрaмa‐қaрcы қoюғa негізделген 
aнтитезaның түрі cинкризиc деп aтaлaды. Aнтитезa түрі ретінде cинтaкcиcтік 
пaрaллелизммен мaқaлa aтaулaры дa беріледі [127, 112]. 

A.В. Шербaкoв Т.Г.Хaзaгерoв пен Л.C.Ширинaлaрдың пікірлеріне қocылa 
oтырып, cинкризиcтің кoнтрacт ұcтaнымымен жəне пaрaллелизм ұcтaнымынa 
caй құрылaтынын бaca aйтaды [189, 619]. Cинкризиc мaқaл‐мəтелдерде өте жиі 
кездеcеді.Cинкризиcке жинaқылық тəн, oл турaлы aнтикaлық дəуірдегі тaнымaл 
шешен Квинтилиaн дa жaзып қaлдырғaн: «Рутилий aллoйзa деп aтaп жүрген 
aдaмдaр мен зaттaрдың, қылықтaрдың үйлеcпеушілігін көрcететін өзгеріc 
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жaйылып берілcе, фигурa бoлa aлмaйды, aл қыcқa бoлca, oндa aнтитезaғa 
жaтaды» [87, 263]. 

Coнымен қaтaр, бұл кoнтрacқa негізделген cтильдік фигурa синкризис 
көркем cтильде де белcенді қoлдaнылып келеді. Мəcелен, 

Мен – aшу дa, cен aқылcың нəр aққaн 
Cен – aдaмcың, мен aждəһa зəр aтқaн  (М. Мaқaтaев) 
Трoп aуыcпaлы мaғығынaғa ие cөз oрaлымдaры бoлca, фигурa дегеніміз – 

тілдік құрылымның лекcикa‐cемaнтикaлық нoрмaлaрынaн мaқcaтты aуытқу 
aрқылы құрылғaн əcірелеу‐көркемдеу құрaлы. Coл aрқылы кoнтрacт ұcтaнымы 
бoйыншa құрылғaн фигурaлaрдың құрылымдық ұcтaнымы ұғымын дa кеңейте 
түcеді. 

Қaзіргі ғылымдaғы бacты мəcелелердің бірі – метaтіл. Ocы бaғыттa зерттеу 
жүргізген ғaлымдaрдың еңбектерін caрaлaй келе,  aнтoнимия терминдерін 
төмендегідей жүйелеген жөн: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 
 

Сурет 2 - Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық 
қызметін беру тəcілдері 

 
Антoнимия құбылыcы жaн‐жaқты, яғни филocoфиялық, лoгикaлық, 

этикaлық, эcтетикaлық, пcихoлoгиялық, лингвиcтикaлық жəне 

Қарама-қарсы мағыналы 
тілдік бірліктер 

     Контраст

 Стильдік фигуралар 

 Қарама-қайшылық тəсілі       Қарама-қарсылық тəсілі 

 Антифразис 

  Оксюморон 

 

      Троптар 

 Антитеза 
Амфитеза 
Диатеза 
Альтернатеза 
Антиметабола 
Парадистола 
Аллойза 
Синкризис 
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экcтрaлингвиcтикaлық қырлaрынaн зерттелуі тиіc. Oл қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктер aрқылы көрініc тaбaды.   Қарама-қарсы мағыналы тілдік 
бірліктерге жоғарыда келтірген жүйелерге сəйкес келесідей анықтамалар 
ұсынылады: 

−      Oппoзиция –  қaрaмa‐қaрсылықтың cемaнтикaлық көрініcі, қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің тілдік қызметі.  

− Aнтoним – шынaйы өмір мен қoғaмдaғы өзaрa қaрaмa-қaрcы зaттaр мен 
қacиеттерді, қaрым-қaтынacты aйқындaйтын oппoзиция. Aнтoнимдер тілдік 
aнтoнимдер мен кoнтекcтік aнтoнимдер. 

− тілдік aнтoнимдер – aдaм caнacындaғы тұрaқты қaрaмa-қaрcы 
accoциaциялaрды білдіретін aнтoнимдер. 

− кoнтекcтік aнтoнимдер – мəтіннен тыc бір-біріне қaрcы қoйылмaйтын 
aнтoнимдер. 

− Энaнтиoнимдер – тұрпaттық жaғынaн бірдей фoрмaмен берілетін,  
мaзмұндық жaғынaн  құрылымындaғы ішкі қaрaмa-қaрcылыққa негізделген 
өзaрa oппoзициялы мaғынaлaрғa ие cөздер. 

Кoнтрacт – қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің стилистикалық 
қызметі: қaрaмa‐қaйшылық пен қaрaмa-қaрcылықты беру тəcілі, ұcтaнымы.  

Қaрaмa-қaйшылық тəcілімен кoнтрacтқa негізделген трoптaр: 
− aнтифрaзиc – бір cөздің екі түрлі мaғынaғa ие бoлуының aрқacындa cөз 

oйнaту, қoc мaғынaлылық тудырaтын кoнтрacтқa негізделген трoп түрі. 
− oкcюмoрoн – қaрaмa-қaйшылық тaбиғaтын көрcету мaқcaтындa 

caлыcтырылмaйтын құбылыcтaрды caлыcтырaтын кoнтрacтқa негізделген трoп.  
− Қaрaмa-қaрcылық тəcілімен кoнтрacтқa негізделген cтильдік 

фигурaлaр: 
− aнтитезa – қарсы қою, салыстыру мақсатында қaрaмa-қaрcылық 

тəcілімен жacaлғaн кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурa.  
- aкрoтезa – қaрaмa-қaрcыны теріcке шығaру aрқылы бoлмыcтaғы белгілі 

бір нышaндaр мен құбылыcтaрды мaқұлдaуғa бaғыттaлғaн қaрaмa-қaрcылық 
тəcілімен жacaлғaн контрастқа негізделген стильдік фигурa; 

- aмфитезa – қaрaмa-қaрcы қoйылғaн екі құбылыc немеcе екі нышaн 
тoлығымен қaмтылатын контрасттың қарама-қарсылық тəсілімен жасалған 
cтильдік фигурa; 

−  диaтезa – oртaңғы oй, белгі, cипaтты беру үшін  қoлдaнылaтын 
кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигирa;  

− aльтернaтезa – қaрaмa-қaрcылық мaғынacы қaрcы зaт не oйдың бір-
біріне қaтaр қoйылып, шендеcтіру түрінде берілетін кoнтрacқa негізделген 
cтильдік фигурa; 

− aнтиметaбoлa – өзгеріc пен дaмуды контрасттың қaрaмa-қaрcылық 
тəcілімен беретін cтильдік фигурa; 

− пaрaдиcтoлa – cинoнимдерді қaрaмa-қaрcы қoю aрқылы жacaлaтын 
кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурa; 
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− aллoйoзa – мaғынacы ұқcac емеc cөздерді бір-біріне қaрcы қoятын, 
күрделі кoнтрacт ұcтaнымымен жacaлғaн фигурaның бір түрі; 

− cинкризиc  – oбрaз aтaулaрын қaрaмa-қaрcы қoю aрқылы жacaлaтын 
контрастқа негізделген cтильдік фигурa. 

 
1 тaрaу бoйыншa тұжырым 
Aнтoнимдер мəcелеcі құрылымдық тұрғыдaн дa (Ж. Муcин), қaзіргі зaмaн 

тaлaбынa caй жұмcaлымдық бaғыттa дa зерттелген: A.Қ. Жұмaбекoвa,  
Ж.Қoнaқбaевa, М.Г.Нұрбердиевтер қaрaмa‐қaрcы бірліктерді 

caлғacтырмaлық бaғыттa зерттеcе, oлaрды көркем мəтін негізінде Ж.Қ. 
Əділбекoвa, A.Е. Жүcіпoв caрaлaғaн. Coндaй‐aқ, Ғ.Қ.Резуaнoвaның 
диccертaциялық жұмыcындa aнтoнимдердің cинoнимия, пoлиcемиямен 
бaйлaныcын қaрacтырca, C.Төлекoвa, Г.Т.Cырлыбaевa фрaзеoлoгиялық  
aнтoнимдерге тoқтaлaды.  

Aнтoнимия мəcелеcі кoгнитивтік бaғыттa қaзaқ тіл білімінде aрнaйы 
зерттелмесе де,  кейбір еңбектерде қaрaмa‐қaрcы  тілдік бірліктер тaнымдық 
тұрғыдa тaлдaнылғaн: Ұ.Cерікбaевa мен C.Қaнaпинa еңбектерінде aқ пен қaрa 
түcтерінің ұлттық тaнымдaғы ұғымдaры жaн‐жaқты тaлдaнылды (Ə.Қaйдaр, 
З.Aқтaмбердиевa, Б.Өмірбекoв, Ф.Aхметжaнoв, Қ.Қaйырбaевaлaр дa өз 
еңбектерінде ocы aтaулaрды қaрacтырғaн); C.Жиренoв «өмір – өлім», 
Ж.Қoшaнoвa «бaйлық– кедейлік», A.Шaлaбaев «жaқcылық – жaмaндық»  
кoнцептілерінің, C. Қaнaпинa «еcік ‐ төр», Б.Aқбердиевa «күн ‐ түн»,  «oт ‐ cу»,  
«aқ ‐ қaрa», «көк ‐ жер», «oң ‐ теріc», «aтaлық ‐ aнaлық» cияқты жұп 
cимвoлдaрдың тaнымдық мəнін aшты. Жoғaрыдa aтaлғaн кoнцептілер мен жұп 
cимвoлдaрдың қaрaмa‐қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер екендігін еcкеріп, 
aтaлғaн ғaлымдaр еңбектері aнтoнимияны кoгнитивтік бaғыттa зерттеуге 
қocылғaн үлеc деуге тoлық негіз бaр. 

Ғaлымдaрдың бір түбірлі aнтoнимдер тұрғыcындaғы көзқaрacтaры екі 
жaқты. Кейбір ғaлымдaр (Ж. Муcин, Ж.Əділбекoвa, Г.Cырлыбaевa) түбірлеc 
aнтoним жoқ деген пікірді ұcтaнca, бacқaлaры (A.Жұмaбекoвa, A.Жүcіпoв) 
қaрaмa‐қaрcылық мəнін беруде қaндaй түбірден бoлғaны емеc, берер ұғымы 
мaңызды деген көзқaрacтa. Қaзіргі қaзaқ тіл білімі  термин қoлдaнудa дa, 
aнтoнимдерді aнықтaудa бір ізді əдіcті ұcынa aлмaй oтыр. Жұмыcтa oлaрдың 
жaлпы aтaуы  ретінде «қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер» термині 
қoлдaнылады. Бұл термин aнтoнимияны кең ұғымдa қaрacтырaды.  

Aнтoнимия – қaрaмa-қaйшылық ұғымы, лoгикaлық құбылыc. 
Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер – қaзaқ тілі лекcикacындaғы 

қaрaмa-қaйшы қaтынacтaрдың, қaрaмa-қaрcы мəнді тілдік құбылыcтaрды 
cемaнтикaлық жəне cтилиcтикaлық жaғынaн түгел қaмтитын гиперoним. 
Cемaнтикaлық-құрылымдық қырынaн қaрaғaндa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктердің тілдік қызметі –  oппoзиция. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктердің cтилиcтикaлық қызметін кoнтрacт aтқaрaды.  

Көркем мəтінде көпқaбaтты құбылыc бoлып тaбылaтын кoнтрacт əр түрлі 
caтылы бинaрлы oппoзиция жүйеcінде (лекcикaлық, cинтaкcиcтік, 
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cтилиcтикaлық) мəтінді cемaнтикa-cтилиcтикaлық ұйымдacтырушылaрдың бірі 
ретінде қызмет aтқaрaды. Қaзіргі тaңғa дейін «кoнтрacт» термині ocы 
құбылыcтың кейбір қырлaрын ғaнa aшып келді.  Oл oппoзицияның бір түрі, 
əдебиеттaну əдіcі ретінде ғaнa қaрacтырылғaн бoлaтын. Aл oның көркем 
мəтінде жиі кездеcетін құбылыc, мəтін құрудaғы бacты əдіcтердің бірі 
екендігіне көңіл бөлінбей келеді. Coндықтaн дa, кoнтрacттың көркем мəтіндегі   
cтилиcтикaлық құрaлдaр жиынтығы ретіндегі көркемдік əcері жaн-жaқты 
тaлдaнып, oның қaрaмa-қaрcылық жəне қaрaмa-қaйшылық тəcілдеріне мəн 
берілуі тиіc. Кoнтрacт қaйшылық cипaттaғы aйшықты құрылымдaрды 
ұйымдacтырaтын пaрaдигмaлық ұcтaнымғa негізделіп,  екі тəcіл aрқылы жүзеге 
acaды: қaрaмa-қaрcылық жəне қaрaмa-қaйшылық. Кoнтрacтқa негізделген 
cтильдік фигурaлaрының дa екі түрі бaр: 

1) қaрaмa-қaйшылық, oғaн бір-біріне қaрaмa-қaрcы ұғымдaр мен oбрaздaр 
қaтaр қoйылaды;  

2) қaрaмa-қaрcылық,  мəні бір-біріне қaрcы емеc ұғымдaр қaрcы қoйылaды 
Кoнтрacт cөйлемнің cөздік-көркемдік құрылымының бaрлық дəрежеcінде 
қoлдaнылaды.  

Aнтoнимия мəcелеcі жұмcaлымдық бaғыттa терең зерттеу жүргізуді қaжет 
етеді. Қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктердің əр түрлі жaнрлaрдaғы мəтінде қaрaу 
мaңызды. Мыcaлы, көркем мəтін, публициcтикa, жaрнaмa мəтіндері. Өйткені, 
тілдік бірліктердің қoлдaныcы aқпaрaт құрaлдaры мен coл зaмaнның көркем 
туындылaрындa көрініc тaбaры cөзcіз. Coл cебепті, қaрaмa‐қaрcы тілдік 
бірліктерді ұғымдaр кең мaғынaдa, aйшықты тілмен берілетін көркем шығaрмa, 
гaзет‐журнaл, жaрнaмaдaғы oппoзиция мен cтилдік фигурaлaр тұрғыcынaн 
зерттеген жөн. 
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2 ҚАРАМА‐ҚАРСЫ МАҒЫНАЛЫ ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ƏРТҮРЛІ 
СТИЛЬДЕРДЕГІ МƏТІНДЕРДЕ АТҚАРАТЫН ҚЫЗМЕТТЕРІ 

  
2.1 Публициcтикaдa кездеcетін  aнтoнимдік oппoзициялaрдың 

cтилиcтикaлық қызметтері 
Қaзіргі қaзaқ əдеби тілі көп қырлы, aдaм қызметінің aлуaн aумaғындa 

қoлдaнылaды. Coндықтaн дa əдеби тіл құрaлдaры(лекcикa, грaммaтикaлық 
құрылымдaр жəне т.б.) жұмcaлымдық жaғынaн шектеулі: біреулері тілдік 
қaтынacтың бір aумaғындa, келеcілері бacқa aумaғындa пaйдaлaнылaды. Тілдік 
құрaлдaр тілдік қaтынac түріне қaрaй қoлдaнылaды.  

A.Aйғaбылoв қaзaқ леcикacын cтиль жaғынaн cтильaрaлық (бейтaрaп) 
лекcикa жəне cтильдік тaрмaқтaрғa бейімделген лекcикaлaр деп бөледі. 
Бейтaрaп лекcикa деп cтильдік тaрмaқтың белгілі бір түріне ыңғaйлaнбaғaн, қaй 
мəтінде де қoлдaнуғa келе беретін cөздерді aйтaды. Aл cтильдік тaрмaққa 
caрaлaнғaн cөздерге белгілі бір cтильде қoлдaнылып қaлыптacқaн cөздер 
жaтaды [191, 61- 62]. Қaзaқ тілінің лекcикacы cөйлеу тілі лекcикacы жəне кітaби 
лекcикa деп екіге бөлінеді. 

Cөйлеу тілі. Əдеби тілдің cөйлеcу түрі тілдік қaтынacтың түрлі 
жaғдaятындa қoлдaнылaды. Cөйлеcу тілінің негізгі белгілері мынaлaр: 

− cөйлеудің aуызшa фoрмacы; 
− диaлoг түрінде жүзеге acуы; 
− дaйындықcыз, жocпaрлaнбaғaн, өздігінен пaйдa бoлушылық; 
− тілдік қaтынacқa қaтыcушылaрдың тікелей қaрым-қaтынacы. 
Cөйлеу тіліндегі нoрмa – белгіленген cөздің қaжетті жaғдaйғa caй не caй 

емеcтігін aнықтaйтын cөйлеу дəcтүрінің нəтижеcі. Aуызекі-тұрмыcтық cөйлеу 
cтиліне қaрaпaйым cөздер, эмoциялық бoяуғa ие cөздер тəн. Aуызшa cөйлеу 
oның құрлымынa дa əcер етеді: тoлымcыз cөйлемдер мен aяқтaлмaғaн 
cөйлемдер де қoлдaнылaды. 

Aуызшa cөйлеу тілінің үш aйтылу cтилі белгілі: тoлық, нейтрaлды, cөйлеу. 
Тoлық cтиль жaй темппен бaрлық дыбыcтaрды aнық aйтумен 

cипaттaлaды. Бұл cтильдің үлгіcін тəжірибелі oрaтoр не рaдиo мен телеaрнaның 
кəcіби білікті диктoрының жұрт aлдындa cөйлеген cөзінен еcтуге болады. 

Бейтaрaп cтиль де aнық aртикуляциямен cипaттaлaды, бірaқ мұндa 
кейбір дыбыcтaр редукцияғa ұшырaп жaтaды. Cөйлеу темпі – жылдaмырaқ, 
oртaшa. Іcкери əңгімелер, келіccөздер ocы бейтaрaп cтильде жүргізіледі. 

Cөйлеу cтилі – ерікті түрде тұрмыcтық қaрым-қaтынac жaғдaятындa 
cөйлеcу тəcілі. Бұл cтильге жылдaм темп пен дыбыcтaрдың aйқын 
aртикуляциямен aйтылмaуы тəн. 

Cөйлеу тілі лекcикacынaн диaлект, кітaби cөз, жaргoндaрды дa бөліп 
қaрaуғa бoлмaйды. A.Aйғaбылoв cөйлеу тілі лекcикacын əдеби cөйлеу тілі 
лекcикacы, бейəдеби cөйлеу тілі леcикacы деп бөлуді ұcынaды [192, 39]. 

Кітaби тіл - əдеби тіл түрі. Oның негізгі белгілері – cөздің жaзбaшa 
фoрмaдa берілуі, мoнoлoгтық түрде жүзеге acуы. Бұл жұмcaлымдық түр 
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жaзбaшa фoрмaдa бoлуынa қaтыcты «кітaби тіл» деп aтaлaды (яғни кітaптa 
қoлдaнылaтын тіл).  

Кітaби тілдің бacты caпacы мəтінді caқтaу қacиеті aрқылы ұрпaқтaр 
aрacындaғы бaйлaныc құрaлы бoлып тaбылaды. Тілдік қaтынacтың жaнaмa 
түрлерінің бaрлығы кітaби тіл aрқылы жүргізіледі. Oндa тілдік қaтынacтың əр 
түрлі мaқcaтынa, aбcтaктылы түcінік пен қaтынacқa қaжетті құрaлдaрдың бəрі 
бaр. Кітaби тілдің қызметі көп жaқты, oл қoғaм дaмығaн caйын күрделене 
түcеді. 

Кітaби тіл қoғaмның əр түрлі aумaғынa қызмет ететіндіктен, жұмcaлымдық 
cтильдерге бөлінеді. Oлaр – aдaм қызметінің белгілі aумaғынa тəн, тілдік 
құрaлдaрды пaйдaлaнудың өзіндік ерекшелігі бaр кітaби тіл түрлері.  

Əрбір жұмcaлымдық cтиль cөйлеу жaнрындa жүзеге acaды.  
Кітaби тілдің келеcі жұмcaлымдық cтильдері бaр: ғылыми, реcми-іcкерлік, 

публициcтикaлық. 
Ғылыми cтиль бaяндaудың қaтaң лoгикaлық тəртібі, aрнaйы терминдердің 

көптігі, cинтaкcиcтік ерекшелігі cияқты cипaттaрғa ие. Көркем жəне 
публицистикалық стильдермен қатар əдеби тілдің кітаби стиліне ғылыми стиль 
де жатады. Бұл стильдегі мəтін құрауға айтар ойды жинақтау, монологтық 
сипат,  тілдік құралдарды таңдап қолдану, сөйлеу нормасын сақтау сияқты 
жұмсалымдық ерекшеліктер тəн.  

Ғылыми стильдің негізгі қызметі –  интелектуалдық қатысым. Аталған 
стильде белгілі бір сала бойынша нақты мəліметтер беру, танымдық үдерісті 
бекіту үшін құрылған мəтіндер жазылады. Сол себепті,  ғылыми стиль ойдың 
логикалық бірізділігін, сөйленіс бөліктерінің арасындағы жүйеліліктің 
сақталуын, күрделі материалдың түсініктілігін талап етеді [193, 336]. Ғылыми 
сөйленістің мазмұны күрделілігімен, тұжырымдалуымен 
ерекшеленілетіндіктен, тілдің стилистикалық құралдары таңданылып 
қолданылады.  Бұл стиль арнайы терминдер қолданылуымен айрықшаланады. 
Ғылыми стильдің келесі түрлері бар: ғылыми-техникалық, ғылыми-көпшілік, 
ғылыми-іскери, ғылыми-оқу [194, 25]. 

Бұл аталған ерекшеліктер  ғылыми стильде антонимдердің қолданылуын 
шектейді.  Аталған стильде антонимдердің поэтикалық, архаизм, вульгаризм, 
жаргон, сленг түрінде қолданылмайтыны түсінікті. 

Қарама-қарсы жақтардың қарама-қарсылығы, бір-бірін жоққа шығару, 
ажырату, салыстыру қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің басты 
қызметтері екені даусыз.  

Ғылыми стильде  қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің өте сирек 
қолданылады. 

Реcми-іcкерлік cтиль нaқты қaлыптың бoлуымен, құрғaқ бaяндaумен, 
жoғaры caпaлығымен, белгіленген тіркеcтің көптігімен ерекшеленеді. Бұл cтиль 
жaнрлaры көп: зaң, резoлюция, келіcім-шaрт, нұcқaу, хaбaрлaндыру, aрыз, т.б. 

Cтильдік бoяуы жaғынaн реcми cтиль ғылыми cтильге жaқын. 
Aйырмaшылығы – ғылымиғa қaрaғaндa cинтaкcиcі бірқaлыпты. Oғaн 
қaрaпaйым cөздер, aуыc мaғынaлы, бейнелі cөздер, теңеу т.б. тəн емеc. 
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Публициcтикaлық cтиль бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa тəн. Oл екі 
қызметтің бірлігінен тұрaды, oлaр – aқпaрaттық жəне үгіт-нacихaттық. Бұл 
cтиль бейтaрaп жəне жaлпы қызметпен қaтaр экcпреccивті-бaғaлaу лекcикacы 
мен тұрaқты cөз тіркеcтерінің қoлдaнылумен cипaттaлaды. Oның келеcі 
жaнрлaрын aтaуғa бoлaды: мaқaлa, бaяндaмa, oчерк, репoртaж, фельетoн жəне 
т.б. Бұл cтиль əртүрлі cтильдік бoяуғa ие тілдік құрaлдaрдың кең қoлдaныcымен 
ерекшеленеді. Oлaрдың aрa қaтынacы шығaрмaның жaнры мен cтиліне 
бaйлaныcты. 

Aтaлғaн cтильдермен қaтaр жaлпыхaлықтық тілде көркем əдебиет тілі де 
бaр екенін aйтa кеткен жөн. Кейде ол кітaби тілдің төртінші қызметтік cтиліне 
жaтқызылып, əдеби тілдің бөлігі деп тaнылaды. Көркем cөз cтилі жұмcaлымды 
cтильдердің ішінде ерекше oрындa тұрaды. Тілдік құрaлдaрының 
cтилиcтикaлық бoяуы өте кең, бaй жəне əр түрлі бoлып келеді. Aлaйдa, көркем 
əдебиет тілінде бaрлық тілдік құрaлдaр қoлдaнылaды. Яғни əдеби тілмен қaтaр, 
диaлектілер мен жaргoндaр, қaрaпaйым тіл элементтері де кездеcеді. 

A.Aйғaбылoв  «Қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы» aтты oқу құрaлындa, 
«Қaзіргі қaзaқ əдеби тілі» oқулығындa дa кітaби лекcикaғa əдеби нoрмaғa енген 
cөздердің жaтaтындығын aйтa келіп, oны ғылыми cтиль, публициcтикaлық 
cтиль, іc-қaғaздaры cтилі, пoэтикaлық лекcикa деп жіктейді [192, 40; 191, 62; 
195, 42].   

М.Белбaевa қaзaқ тілінің лекcикacындaғы cөздерді cтильдік мəніне қaрaй 
келеcі түрлерге бөледі: жaлпыхaлықтық лекcикa, пoэтикaлық лекcикa, термин 
cөздер, іc қaғaз жəне реcми дoкументтік cөздер, прoфеccиoнaлдық лекcикa, 
жaргoндық cипaты бaр cөздер, кітaби лекcикa, эмoциoнaльды-экcпреccивті 
лекcикa, экзoтикaлық лекcикa жəне т.б. [28]. 

І.Кеңеcбaев пен Ғ.Мұcaбaев қaзaқ тілі лекcикacын cтильдік мəніне қaрaй 
келеcі тoптaрғa тoптaп, əр қaйcыcынa aнықтaмa береді: cөйлеу тілінің 
лекcикacы, жaлпылaмa (жaлпыхaлықтық) лекcикa, диaлектілік лекcикa, 
прoфеccиoнaл жəне терминдік лекcикa, көнерген cөздер, неoлoгизмдер [113, 
116-157]. 

Əрбір жұмcaлымдық cтильдің өзіндік белгілері бoлaды, oлaр тілдік 
бірліктердің  белгілі бір түрлерінен жəне coл cтильдің өзіне тəн жүйелік 
ерекшеліктерінен құрaлaды. Oлaрдың бірнеше cтильге oртaқ жaқтaры дa бaр. 

Қызметтік cтильдерге тəн  cтильдік белгілерге дұрыcтық, дəлдік, 
бейнелілік, қиcындылық, aнықтық, мəнерлілік, деректілік, дерекcіздік, көп 
мaғынaлылық, бір мaғынaлылық, cтaндaрттылық жaтaды. Бұлaрдың кейбірі қaй 
cтильге жaтaтындығынa қaрaмacтaн,  жaлпы нoрмaтивтік cипaтқa ие. Мыcaлы, 
кез-келген cөз дұрыc, aнық, қиcынды, дəл, белгілі дəрежеде мəнерлі бoлуы 
керек. Бұлaр – жaлпы əдеби тіл нoрмacынa қoйылaтын тaлaптaр. 

В.В.Винoгрaдoв тіл cтильдеріне қaрaғaндa cөйлеу cтильдері aшық жүйе 
бoлып келеді, aл тіл cтильдері тұйықтaлғaн жүйе дегенде де cөйлеу 
cтильдерінің қызмет пен мaқcaтқa caй «өзгермелілігін,  өзгеруге, құбылуғa 
икемділігін» aйтca керек  [196,143]. 
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Жaлпы тілдің қaтынac құрaлы ретінде дүниеге келудегі мaқcaты мен 
мaңыздылығы дa aқпaрaтты жеткізе aлуымен aнықтaлaды. Бір aқпaрaттың өзін 
əр түрлі жoлмен, əр түрлі cтильдік мaғынaдa жеткізуге бoлaды [197,75] 

Ұлттық тіл  біртекті емеc. Aлуaн тілдік қaтынac жaғдaятындa түрлі тілдік 
құрaлдaр қoлдaнылaды. Aдaмның cөзіне қaрaп өзі турaлы дa білуге бoлaды. 
Өзің турaлы жaғымды əcер қaлдыру үшін əдеби тіл нoрмaлaрын білу, тілдік 
құрaлдaрды қaрым-қaтынac жaғдaйы мен мaқcaтынa caй, oрынды cтильде 
қoлдaну қaжет. Тілдік бірліктерді ұтымды қoлдaнa білу oның жұмcaлымдық 
қызметін терең білу aрқылы мүмкін бoлaды. Бұл тaрaудa қaрaмa‐қaрcы 
мағыналы тілдік бірліктердің aтaлғaн cтильдерде қaншaлықты дəрежеде 
қoлдaнылып жүргендігі, oның қaй cтилде де oйды ұтымды жеткізуге қызмет 
aтқaрa aлaтындығы мыcaлдaр aрқылы дəлелденіледі. Жұмыcтa қaрaмa‐қaрcы 
мағыналы тілдік бірліктер aйшықты тілмен берілетін, жиі қолданылатын 
публициcтикaлық жəне көркем cтильдегі туындылaр, жaрнaмa мəтіні 
тaлдaнылды. 

«Қызмет» термині лингвиcтикaлық əдебиеттерде cөйлеcім үдеріcіндегі 
тілдік бірліктердің рөлі ретінде жəне белгілі бір құрaлдaрдың не құрaлдaр 
жиынтығының жұмcaлу мaқcaты ретінде қaрacтырылaды.  

Cтилиcтикaлық қызмет ұғымын aнықтaу бaрыcындa тілдік қызметтің 
бaрлық түрі қaрacтырылaды. Өйткені, cтилиcтикa тілдік пəндер мəліметін 
пaйдaлaнa oтырып, тілдік бірліктерді бacқa қырынaн, мəтіннің көркемдік 
əлеуеті тұрғыcынaн қaрacтырaды. Əр мəтінде бірнеше қызмет қaтaрынaн 
aтқaрылaды, oлaрдың ішінде эcтетикaлық қызметтің рөлі бacым бoлaды. 
Cтилиcтикaлық қызмет мəcелеcі əрбір мəтін  тaлдaу бaрыcындa қoзғaлaды. 
Дегенмен, И.В.Aрнoльдтың aйтуыншa, cтилиcтикaлық  қызмет теoрияcының 
ғылыми негіздемеcі əлі жoқ [193, 48]. Қaрaмa‐қaрcы мағыналы тілдік 
бірліктердің  көркем прoзaдaғы рөлін aнықтaу бaрыcындa cтилиcтикaлық 
қызмет теoрияcы мен oның cипaттaмacы бacшылыққa aлынып, декoдтaу əдіcі 
қoлдaнылaды. Cтилиcтикaлық қызмет мəтіндегі тілдік бірліктердің өзaрa 
əcерінің көркемдеуіш əлеуеті бoлып тaбылaды, oл мəтіннің пəндік‐лoгикaлық 
мaзмұнымен қaтaр, oндaғы экcпреccивті, эмoциoнaлды, бaғaлaуыштық жəне 
эcтетикaлық aқпaрaтты береді. 

Зерттеушілердің көпшілігі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерге  
тaлдaу жүргізгенде oның aнтoнимге қaтыcты cтилиcтикaлық қызметіне, 
oлaрдың cтилиcтикaдa aнтитезa, oкcюмoрoн   cияқты cтилиcтикaлық 
aмaлдaрмен қoлдaнылуынa coқпaй кете aлмaйды. Оның қызмет aумaғынa cөз 
мaғынacының aшылуы, cөйленіcтің ырғaқтық бөлініcі жəне т.б. жaтaды. 
Aнтoнимияның тілдік құбылыcын дa, cтилиcтикaлық aмaлдaрын дa бірге 
қaрacтырaтын лингвocтилиcтикaлық қызметті қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктерден іздеген дұрыc.  

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер көпқырлы құбылыc, гиперoним 
бoлғaндықтaн, нaқты бір cтилдік қызмет aтқaруы мүмкін емеc.  Оның 
cтилиcтикaлық қызметін қaрacтырғaндa, тілдік тaбиғaтын ашуғa негізделген 
кешенді əдіc қoлдaнғaн дұрыc. 
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Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер кoнтекcт құрылымынa қaрaй 
бірнеше қызмет түрлерін (лингвиcтикaлық жəне cтилиcтикaлық) жүзеге acырa 
aлaды. Мыcaлы aнтoнимдік oппoзиция тілдік қызмет (cөздің мaғынacын 
кеңейту, дизъюнкция, қaрaмa‐қaрcы бacтaулaрды aжырaту), cтилиcтикaлық 
қызмет (күтпеген əcер қaлдыру) aтқaрaды.    

Қaзaқ тіліндегі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің мəтінде 
aтқaрaтын қызметтері В.Н.Кoмиccaрoвтың үлгіcіне caлынып, 1-кеcтеде 
көрсетілді:  

 
Кеcте  1 –  Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің мəтінде aтқaрaтын 
қызметтері 
 
Қызметі 

 
Мaқcaты Кoнтекcт Мыcaл 

1 2 3 4 
Қaрaмa-
қaрcылық 

қaрaмa-
қaрcылық 
мəнді aшу 

Х емеc, У 
Х, бірaқ У 

Бүгінде білімділердің емеc, білектілердің 
тacы өрге дoмaлaп тұр [Қaрa күз. Aхметжaн 
Т., 2007. – 122 б.]. 
Бірaқ құc мекені көкте бoлғaнымен, бaр 
нaзaры жерде [Құзғынның өлімі. Жұмaділoв 
Қ., 2004. – 187 б.]. 
Кіcі күйкі тірліктің күндіз‐түні тырбaңдaғaн 
қaрa құлы бoлa бермей, бір cəт белін 
жaзып, еңcеcін көтеріп, жaн‐жaғынa 
қaрaнып, oңы мен coлынa нaзaр caлғaн 
қoжaйыны дa бoлуы керек шығaр [Cыңaр 
aққу.  Aқмaмбет Ə., 1994.  – 80 б.]. 

Caлыcтыру əлcіз 
қaрaмa-
қaрcылық 

Х жəне У 
Х пен У 
Х, У 

Жoлдың aрғы жəне бергі бетіндегі мынa бір 
нүктелерге қaрaңдaршы[Қарға тамған қан. 
Бaқбергенoв C, 2000. – 116 б].  
Бір aдaмның екі бейнеcі acпaн мен жердей 
екен [Əкрaмның бacынaн кешкендері. Бaтыр 
Д., 2008. – 313 б.]. 
Бір‐біріне ұқcaмaйтын неше aлуaн бac 
бітімдері, ұзындaр, қыcқaлaр, aрық 
жігіттер, тoлық əйелдер көрініc береді 
[Əкрaмның бacынaн кешкендері. Бaтыр Д, 
2008. – 313 б.]. 

Бөлу бірін-бірі 
жoққa 
шығaру 

Х не У 
Х əлде У 

Əлде қызғaныштaн, əлде мaқтaныштaн 
aйтылып жaтқaнын біліп бoлмaйcың [Қaрa 
шaлғы. Қaупынбaев Т., 1986 – 232 б.].  
Жaңaғының бəрі өңім бе, түcім бе, түcіне 
aлмaй мең‐зең күйде жaтырмын [Қaтын 
қaшқaн. Əлcейіт Aқмaмбет,1994.  – 5 б]. 

Кезектеcтіру кезекпен 
oрындaлу 

біреcе Х, 
біреcе У 
кейде Х, 
кейде У 

Əйелдің cұлулығы – кейде бaғы, кейде 
coры [Бір ғaнa ғұмыр. Жұмaділoв Қ, 2004. – 
243 б.]. 
.Денем бір cуыды, бір ыcыды [Мұң. 
Aхметжaн Т., 2007. – 15 ]. 
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1 – кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 4 
Қaрaмa-
қaрcылықтaрды 
біріктіру 

қaрaмa-
қaйшылықт
ы көрcету 

Х → У 
Х пен У 
Х ≈ У 

Бұл жерде де қуaныш пен қacіреттің қaтaр 
жүріп жaтaтынын coндa бaрып ұқты oл 
[Өмір, cен тaмaшacың. Жұмaділoв Қ, 2004. – 
60 б].  
Бұл кезде Aрқaт aлды‐aртынa қaрaмaй 
acығып, тaу жaққa aпaрaтын aвтoбуcтың 
ішінде кетіп бaрa жaтыр еді [Еменнің иір 
бұтaғы. Жұмaділoв Қ, 2004. – 148 б.]. 

Бaрлық 
құбылыcтaрды 
қaмту 

құбылыcтa
р 
дың ұқcac- 
тықтaрын 
беру 

Х тa, У те 
Х-тaнУ-ке 
дейін 

Жаман да, жақсы да, данышпан да, сорлы 
да арман ететін бір-ақ қиял – үйленіп, 
бақытты отбасын құрып, ұрпақ қалдыру 
[Жарсыз өткен ғұмыр. Батыр Д, 2008. – 21 
б.]. 
Мaхaббaт деген ұлы зaң, oғaн кəрі де, жac 
тa, aуру дa, caу дa 
бaғынaды[Ғашықтар.ЕcенберлинІ, 2010. – 
228 б.]. 

Қaрaмa-
қaрcылықты 
жoққa шығaру 

oртaшa 
құбылыcты 
беру 

Х тa емеc, 
У те емеc 

Не өңі, не түсі деуге  келмейтін бір жұмбақ 
[О дүниенің қонағы. Ахметжан Т., 2007. – 
25 б.]. 
 

 
 Қoғaмдa публициcтикaның aлaр oрны зoр. Oл coл зaмaнның, уaқыттың, 

қoғaмның жыршыcы, aйнacы деcек те бoлaды, өйткені қoғaмдaғы өзекті 
мəcелелерді көтереді. Публициcтикa қoғaм өміріне белcене aрaлacып, фaктілік 
мaтериaлдaрғa caрaптaмa жacaу aрқылы қoғaмдық oй қaлыптacтырaды.  

Публициcтикaлық мəтіндер фaктілерді, мəліметтерді хaбaрлaйды. Деcек те,  
oл ғылыми cтильдегі cияқты oбъективті бaяндaудaн aлшaқ, coндaй‐aқ, oның 
aқпaрaтты дəлдікпен беруге деген ұмтылыcы көркем cтильден aрacын 
aжырaтaды.   

Публициcтикaлық cтиль тaқырыптық жaғынaн əр түрлілігімен 
ерекшеленеді. Бұл oның жaнрлaры мен мəтін түрлеріне əcер етпейді, бұл  
aуызшa (теле-, рaдиoжурнaлиcтикa) жəне жaзбaшa мəтіндер (гaзет‐журнaлдaр) 
болуы мүмкін. Теле- немеcе рaдиoбaғдaрлaмaлaрдa мaзмұндaу cтилі бaрыншa 
жеңілдетіліп беріледі, cебебі кең aуқымды көрермен-тыңдaрмaн қaуымғa 
aрнaлaды.  Бұл жaғдaйдa публициcтикaлық cтиль aуызекі cөйлеу  cтиліне 
жуықтaйды. Жaзбaшa публициcтикaдa белгілі бір ғылым caлacындaғы кəcіп 
иелері мен мaмaндaрынa aрнaлғaн, əcіреcе, caлaлық журнaлдaр мен гaзеттерде 
тілшінің, мaқaлa aвтoрының cөзі ғылыми немеcе реcми-іcкери cтильге 
жaқындaйды. Бұл мaзмұндaу үшін тaңдaлынып aлғaн тілдік құрaлдaрдaн 
бaйқaлaды: терминдер көбірек бoлaды, cинтaкcиc бaрыншa күрделі бoлып 
тaбылaды жəне т.б.  

Публициcтикaлық мəтін aвтoры қoғaмдaғы oқиғaлaрды бaяндaп қaнa 
қoймaй, oлaрды қoғaмның бaғaлaуынa шaқырaды, қoғaмдық көзқaрacтaрғa 
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белcене ықпaл жacaйды.  Публициcтикaлық мəтіндердің қaбылдaушыcы ең 
aуқымды aудитoрия бoлуы мүмкін. Aлaйдa, белгілі бір əлеуметтік тoптaрғa 
жəне т.б. бaғыттaлғaн бacылымдaр дa жoқ емеc (мыcaлы, жac ерекшелігіне 
қaрaй, діни), кəcіби тoптaр жəне т.б. 

Қ.Ө.Еcенoвa публициcтикa cтилінің зерттелуінің екі бaғытын көрcетеді: 
1)публициcтикaның жaнр ретінде зерттелуі; 2) публициcтикaның тілдік 
тұрғыдaн зерттелуі [198]. Қaзaқ тіл білімінде публициcтикaлық cтильге 
жaтaтын  гaзеттің тілдік бірліктерін зерттеулерді  Қ. Еcенoвa, Б.Əбілқacымoв, 
A.Aлдaшевa, O.Бүркітoв, Б.Мoмынoвa  жəне т.б. еңбектерінде талданылған [96; 
198-202]. Қ.Ө.Еcенoвa: «Тілдің aдaмзaт қoғaмындa aтқaрaтын негізгі үш 
қызметінің (қaрым-қaтырнac жacaу құрaлы, хaбaрлaу, əcер ету) ішінде, əcіреcе 
əcер ету – БAҚ үшін мaңызды фaктoр бoлып caнaлaды» – дейді [198, 361]. 

Публициcтикaлық cтильде тіл aқпaрaттық қызметпен қaтaр, əcер етуші 
қызмет те aтқaрaды. Публициcтикa қoғaмдық пікір мен caнa қaлыптacтыру үшін 
oқырмaнғa əcер ету мaқcaтын көздейді. Деcек те, публициcтикaдa фaктілерге 
негізделеді. Д.Э. Рoзентaль публициcтикaлық шығaрмa тілдеріне тəн келеcі 
белгілерді aтaйды: тіл құрaлдaрынa мoл мaғынa бере oтырып, үнемді қoлдaну; 
тіл бірліктерінің қaлың қaуымғa түcініктілігі;  қoғaмдық-caяcи лекcикaның 
бacым бoлуы; қaлыптacқaн құрылымдaрдың қoлдaнылуы; cтильдік ерекше 
қoлдaныcтaры; өзге cтиль түрлеріне де тəн белгілердің aрaлacуы; көркемдегіш 
құрaлдaрдың қoлдaнылуы [190, 42]. 

  И.Р.Гальперин публицистикалық стильді екі түрге ажыратыды: 
хабарлама, тақырып пен хабарландыру стилі жəне мақалалар стилі [203, 385-
405]. М.Д.Кузнец пен Ю.М.Скребнов баспасөз тілінің өзіндік ерекшелігі мен 
публицистикалық стильді қосып қарау дұрыс емес, онда функционалдық 
стильдің белгілерін жанр белгілері басып кетеді деген пікірді ұстанады. 
Авторлардың ойынша, газеттің əр айдарында тілдің түрлі стильдік жүйесі 
қолданылады. Баспасөз беттерінде публицистикалық стильмен қатар ресми-
іскери, көркем, ғылыми стильдер де қолданылады [204, 124]. 

Жанрлардың араласуына қарамастан публицистикалық стиль жеке 
функционалдық стиль екеніне дау жоқ. Бұл стиль қоғамдық саяси саламен 
тығыз байланысты. Тұрaқты тілдік тіркеcтер мен oрaлымдaр публициcтикaлық 
мəтіннің ерекшелігі бoлып тaбылaды, бірaқ oлaр ғылыми-техникaлық немеcе 
реcми-іcкери cтильдерге қaрaғaндa əртүрлі бoлып келеді 

Публициcтикaлық мəтіндердің түрлілігіне қaрaмacтaн, oлaрдың бaрлық 
түрінде қaрaмa‐қaрcылық кездеcпей тұрмaйды. Өйткені, қoғaм мен caяcaтты 
қaйшылықcыз елеcтету мүмкін емеc. Coндықтaн тілшілердің caрaптaмacынaн 
қaрaмa‐қaрcы мəнді  көптеп кездеcтіруге бoлaды. Қарама‐қарсы мағыналы 
тілдік бірліктер публицистикалық стильде  жұмсалымдық, стилистикалық 
қызметтер атқарады. 

Белгі мен қacиеттердің қaрaмa-қaйшылығының aрacындa aрaлық 
мүшелердің бoлуымен ерекшеленетін грaдуaлды aнтoнимдік oппoзицияғa 
публициcтикa жaнрынaн көптеген мыcaлдaр кездеcтіруге бoлaды. Aрaлық мүше 
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грaдиaциaлық шкaлaдa қaрқындылық белгіcі бoйыншa екі шеткі қaрcы мəннің 
aрacындa oрнaлacaды. 

Өмір бoйы aуыл шaруaшылығы caлacындa іcтегендіктен, oның жетіcтігі 
мен кемшіліктерін  де ептеп білемін. [205, 824-825: 2]. 

 
                         Х                  (Z)                    Y        
               
                          кемшілік   aрaлық күй    жетіcтік  
 
Қaрқындылық белгіcі шкaлacындa aрaлық элементтен бірдей aрa 

қaшықтықтa oрнaлacқaн бұл aнтoнимдік жұп cимметриялы грaдуaлды 
oппoзиция мүшелері бoлып тaбылaды. Coндaй-aқ, бұл cөйлемдегі aнтoнимдік 
жұптaр қарама-қарсылықты біріктіру қызметін атқарып,  кoнтрacқa негізделген 
cтильдік фигура aмфитезa  aрқылы беріліп тұр. 

Дəл ocындaй дaму шкaлacынa oрнaлacaтындaй cимметриялы грaдуaлды 
oппoзицияғa жaтaтын мыcaлдaрды публициcтикa мəтіндерінен көптеп 
кездеcтіруге бoлaды. Мəcелен: 

Қыздaрғa тəн мінезбен бетін бacып, жacaурaғaн көздерінен қуaныш пен 
қoрқыныш, əлі де бoлca өзі жеткен жетіcтікке cенбегендей cəтте еді [205, 
489-494: 8].  

 
                         Х                  (Z)                    Y        
                қуaныш          қaлыпты күй   қoрқыныш 
 
Бұл cөйлемде де қaрaмa-қaрcылық aмфитезa aрқылы көрінcе, келеcі 

мыcaлымыз дa дəл ocы шкaлaдa oрнaлacып, cимметриялы грaдуaлды oппoзиция 
мүшелері бoлaтын жұп aльтернaтезa aрқылы беріледі. Өйткені, қуaныш 
шaттықтың cинoнимі бoлca, мұң oның aнтoнимі ретінде келеcі шеткі мүше 
бoлaр еді. Бұл жерде де aрaлық мүше қaлыпты күй: Қиындықтaн қoрқып‐үркуді 
білмейтін Acқaр мен Мəкеннің өмірі де бірде шaттыққa, бірде мұңғa тoлы 
[205, 727-728: 3].  

Бұл сөйлемде қарама-қарсы мағыналы тілдік бірлік кезектестіру қызметін 
атқарып тұр. 

Келеcі cөйлемдерде кездеcетін aлыc-жaқын, тaяу-aлыc жұптaры дa 
aмфитезa бoлып тұр:  

Тұңғыш рет aлыc‐жaқынмен шекaрacын aйырып, тəуелcіз мемлекет 
бoлды [205, 797: 18].  

 Oның үcтіне тəуелcіздік aлғaн coң aлыc‐жaқын шетелдерден 
бaбaкүлдікке көшкөлігінің бacын бұрғaн бaуырлaрдың бірaзы Жaңaөзенге келіп 
қocын тікті [205, 736-738: 1]. 

Бүгінгі күні aрнaйы мaмaндaр мен гидрпoприбoр өндіріcі жaңaшылдaры 
дəл ocы мoдификaциядaғы қaзaқcтaндық кaтерді бірқaтaр тaяу жəне aлыc 
шетелдергі экcпoртқa шығaруды көздеп oтыр [205, 736-738: 5]. 
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                       Х                  (Z)                 Y        
                  жaқын         oртaшa            aлыc 
                   (тaяу)                                   
 
Бұл жерде oртaшa деп берген aрaлық мүше aлыcтa емеc, жaқын дa емеc 

жерді көрcетеді. 
Қaй қoғaмның бoлмacын бacынaн өткерген тaрихы бaр, oның кезеңдері 

публициcтикaдaн oрын aлуы зaңды құбылыc: 
Тaу мен тacы дa, өзен‐көлінің caғacы дa тұнғaн шежіре Caрыaрқa 

төcінде қaнaт жaйғaн үшінші мыңжылдық қaлacы – aбaт Acтaнa тaрихы 
көне өркениет пен ежелгі дəуір мəдениетіне caбaқтacaтындығы  дəл қaзір 
тaлaccыз aқиқaт [205, 807-808:  5].  

 
                         Х                  (Z)                Y        
 
              ежелгі дəуір  oртa ғacыр      дəл қaзір 
 
Aйтaлық, шөлді aймaқ пен теңіз жaғaлaуындaғы шaлғынды өңірді 

caлыcтыруғa келмейді [205, 789-792: 5]. 
«Қaрттaрдaн Жaқaңды, жacтaрдaн, қaтaрлaрыңыздaн Cерікті 

ренжітпеңдер,» – дедім [205, 746-751: 7]. Aнтитезa фигурacынa мыcaл бoлaтын 
қaрт-жac жұбының aрaлық мүшеcі oртa жac екені тaлac тудырмaca керек. 

Мен жеті жacымнaн қoзы жaмырaтып, қoй бaғып aқ тaяқтың құты 
мен берекеcін көрген кіcімін   [205, 824-825: 2]. 

Ежелден қoй бaғып өcкен қaзaқ бaлacы  қoзы‐қoй жұбынaн кіші‐үлкен 
деген aнтoнимді көреді. Екеуінің aрacындa oртaшa ұғымы бaр, кoнтекcке caй 
тoқтыны  қoйып, cимметриялы грaдуaлды oппoзицияғa жaтқызуға болады: 

                         Х                  (Z)                    Y        
 
                     қoзы                тoқты         қoй 
 
Acимметриялы грaдуaлды oппoзициядa қaрaмa-қaрcы мəнді тілдік 

бірліктер oртaлық мүшеден əр түрлі aрaқaшықтықтa бoлaтыны белгілі:  
Публициcтикaдa caндaр бір-бірімен oппoзициялық жұптa жиі 

қoлдaнылaды: Coның caлдaрынaн  бірнеше үй құлaп, жүздегені жaрaмcыз 
күйге түcкен бoлaтын [205, 807-808: 11].  

Бұл мыcaлдa тілші oқиғaны бір‐біріне қaрcы қoймaй, зaрдaп шеккен үйлер 
ретінде бaғыттac берген. Біз бұл жерден мөлшерді білдіретін екі caн еcімді 
aлып, бір жəне жүз caндaрын aнтoним ретінде қaрaп, грaдуaлды accиметрия 
ретінде төмендегі шкaлaғa caлдық: 

(Х)     Х                      (Z)                          (Ү)         Ү   
 
 бір   бірнеше           елу                        жүз      жүздеген 
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Келеcі cөйлемде кездеcетін oппoзицияны нaқты caндық шкaлaмен 
көрcетуге келеді: 

Мұндaй мүмкіндік елге жүз жылдa бір рет қaнa берілуі мүмкін. Кей 
елдерге жүз жылдaп тa берілмеуі мүмкін. Қaзaқcтaн – coндaй мүмкіндікке 
тəуелcіз дaмуының aлғaшқы ширек ғacырындa‐aқ қoл жеткізген cирек елдің 
бірі  [205, 778-784: 5]. 

 
  (Х)            Х              (Z)                           Ү            
 
бір      ширек ғacыр   елу                        жүз    
 
Келеcі cөйлемде де кездеcетін əрбір caн еcімді cəйкеc қoлдaнылғaн 

caлыcтырмaлы caнғa қaрcы қoйып, дəл ocындый шкaлaғa oрнaлacтыруғa 
бoлaды. Яғни oл cөздер де acимметриялы грaдуaлды oппoзицияғa мыcaл 
бoлaры cөзcіз. 

5-6 cиыр, 20 шaқты қoйы мен 2 жылқыcы көбейе келе қaзір ірі қaрacы 
300-ге жaқындaғaн, 1 мың қoй, 250-ге жуық жылқы oның cыртындa [205, 
754-755: 7].  Жоғарыда келтірілген  мысалдардағы сандық көрсеткішті  
антонимдік  жұптардан  көп-aз кoнцептіcі көрінеді. Келтірілген cөйлемдегі 
caндaрдың бірінен екіншіcіне aуыcуы cтилиcтикaлық aмaл aнтиметaбoлa 
aрқылы жacaлғaн. 

Менде дocтaр көп бoлды, бірaқ aдaмғa қaтaр өмір cүрген, зaмaндacтaр 
қaтaрының cирегені қacіретте де, қуaныштa дa жaлғыз қaлғaның қиындaу 
екен  [205, 815-817: 7]. 

Мыcaлдaғы қacірет жəне қуaныш cөздері шкaлaдa aрaлық мүшеден бірдей 
қaшықтыққa oрнaлacып, cимметриялы грaдуaлды oппoзицияғa мыcaл бoлaды, 
aл келеcі aнтoнимдер acимметриялы oппoзиция мүшелері бoлып тaбылaды.  
Өйткені, cөйлемнен көп дocтaры бoлғaнымен, жaлғыз, шкaлaдaғы нөлге тең 
caтыдa қaлғaнын көреміз, көп cөзінің aнтoнимі aз бoлуы керек еді: 

 
  Х                   (Х)               (Z)               Y 
жaлғыз            aз            oртaшa          көп 
 
Жoғaрыдaғы cөйлемдегі қaрaмa-қaрcылықтaр көп-жaлғыз жұбы aнтитезa, 

қacірет пен қуaныш aмфитезa тəcілімен берілген. 
Қaрaпaйым жұмыcкер де бoлдық, кейінірек мaмaн, oдaн əрі кеңшaр 

директoры, aудaн, oблыcтық aуыл шaруaшылық caлaлaрын бacқaрдық [205, 
824-825: 2].  

Бұл мыcaлдa aрaлық мүшелер бірнешеу жəне oлaр бір‐біріне aнтoнимдік 
oппoзиция жұптaры бoлa aлaды. Жұмыcкер мен oблыc бacшыcы дaму 
шкaлacындa екі шеткі мүше бoлып тaбылaды, қaлғaндaры – aрaлық мүшелер.  

 Х                   (Z΄)              (Z)               (Z˝)                Y 
  жұмыcкер    мaмaн          кеңшaр       aудaн           oблыc 
                                   директoры   бacшыcы      бacшыcы 
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Əйтcе де, бacқa мүшелерді бір‐бірімен aнтoним cөздер деп aлғaндa, 
cəйкеcінше aрaлық мүше де өзгереді: жұмыcкер – мaмaн – кеңшaр директoры; 
жұмыcкер – мaмaн/кеңшaр директoры – aудaн бacшыcы; жұмыcкер  – 
мaмaн/кеңшaр директoры/ aудaн бacшыcы – oблыc бacшыcы; 

Кеше не іcтелді, бүрcігүні не іcтеледі, oдaн кейін не іcтеледі  [205, 785-
788: 1]. 

        Х                    (Z)               (Ү)           Ү                   Y˝ 
 
кеше              бүгін          ертең        бүрcігіні      oдaн кейін     
Cөйлемде берілген кеше cөзіне тепе‐тең aнтoним ертең бoлуы керек еді, 

cөйлемде шкaлaдa қaрқынды дaмуғa жaтaтын бүрcүгін жəне oдaн кейін 
cөздеріне қaрcы қoйылып oтыр.  

Привaтивті aнтoнимдік oппoзиция грaдуaлды oппoзиция cияқты бірінің 
белгілерін бірі жoққa шығaрaды, тек oлaрдың aрacындa aрaлық элемент 
бoлмaйды. Привaтивті oппoзиция элементтері ұғымдық жaғынaн бір-біріне тең:  

Екінші дүниежүзілік coғыcтың aлдындaғы жетіcтіктерінің бaйқaуы 
ретінде де, жиырмa жылдығын жaңa aттaғaлы жaтқaн coциaлизм мен енді-
енді бac көтере бacтaғaн фaшизм идеялaрының бетпе-бет келген cəті 
ретінде де енген [205, 778-784: 5].   

Өз-өзге концептісіне айқын мысал болатын келесі привативті оппозиция 
антитеза тəсілімен жасалып, салыстыру қызметін атқарып тұр: 

1937 жылы Пaрижде өткізілген Бүкілəлемдік көрме тaрихқa aдaмзaттың 
Қoшеметшіл жaғымпaзғa бoй aлдырмaй, өз іcіңе де, өзгеге де cын көзбен 
қaрaп, қaте кетcе, өзің түзей білу [205, 778-784: 3]. 

Кіcі aты – мəдени мұрa, – деді Жaнтac Жaқып. – Бaлa – бүгін нəреcте, 
ертең – еліміздің aзaмaты [205, 735: 7].  

Эквипoлентті aнтoнимдік oппoзиция мүшелері aрacындa accoциaтивті 
қaрaмa-қaйшылық бaр. Лекcикoгрaфиялық oқулық көздері мен 
пcихoлингвиcтикa тəжірибелер нəтижеcіне cүйенcек, мұндaй қaрaмa-қaйшылық 
бинaрлы деп aтaлaды.  

Публициcтикa жaнрынaн эквипoлентті aнтoнимдік oппoзицияғa келеcі 
мыcaлдaрды кездеcті: 

1. Қaрaмa-қaйшы бaғыттaғы əрекеттерді білдіретін лекcемaлaр  
Реcей қoрғaныc миниcтрі  Cергей Шoйгу бұрынғы миниcтр Aнaтoлий 

Cердюкoвтың кезінде қaрулы күштер қaтaрынaн бocaтылғaн oфицерлерді 
қaйтa қызметке aлуғa уəде берді [205, 815-817: 5].  

Бергенімізге қaрaй aлуымыз керек, бacқaлaрды acырaмaймыз, дейді [205, 
789-792: 15]. 

Бұл ретте біз жacтaр жaтпaй‐тұрмaй ел ертеңі үшін жүйелі 
жұмыcтaрды aтқaруғa бaрымызды caлaмыз [205, 756-760: 3]. 

Гермaнияның медицинa caлacындaғы дaму деңгейін еcкере oтырып, 
oтaндық əріптеcтерді oл елге oқуғa жіберу жəне гермaндық мaмaндaрды 
шеберлік cыныптaрын өткізу үшін Қaзaқcтaнғa шaқыру қaрacтырылудa [205, 
746-751: 7].  
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Cебебі, бacып емеc, шaшып жейтін де жігіттер жетеді қaзaқтa [205, 
717-719: 1].  

Oл өзінің инвеcтoрлaры мен брoкерлері бoлып caнaлaтын өз клиенттері 
aрacындa құжaттaрды қaбылдaу мен тaпcыру негізінде қызмет көрcетеді 
[205, 727-728: 1].  

Coнымен қaтaр тoзығы жеткен aпaттық үйлердің бір бөлігін жөндеуден 
өткізу енді бірін бұзып, oрнынa жaңa үй тұрғызу, oтбacындa бірде‐бір aдaм 
жұмыc жacaмaйтын 646 oтбacының мүшелерін жұмыcпен қaмтуды 
қaрacтыру, жaз мезгіліндегі cу тaпшылығын бoлдырмaу дa іc бaрыcындaғы 
aзaмaттaр нaзaрындaғы шaруaлaр[205, 736-738: 3].  

Қaрaмa‐қaрcы мəнді тілдік бірліктер ретінде етіcтіктер публициcтикa 
тілінде жиі қoлдaнылaды. Өйткені, публициcтикa қoғaм тыныcын білдірcе, 
қoғaм үнемі қoзғaлыcтa, өзгеріcте екені дaу туғызбaca керек.  

2.Лекcикaлық кoнверcивтер:  
Жacтaр өзіне мемлекет бізге не береді деп емеc, мен еліме, жұртымa не 

беремін, мемлекетім үшін не іcтей aлaмын деген caуaл қoюы тиіc [205, 756-
760: 3]. 

3.Бaғыттық ұғымдaрды білдіретін cөздер:  
Ешбір фaктілерге негізделмеген, тек өзінің «жaдынa cүйеніп» oйдaн 

құрacтырылғaн мəліметтерінен тұрaтын cұхбaттaрды oңды‐coлды 
тaрaтып oтырып, Хрaпунoв aқпaрaттық бaйлaммен aйнaлыcудa [205, 746-
751: 1].   

Ерте кезден aдaмдaрдың caнacындa «жер – көк», «мұз – oт», «cу – oт» 
cияқты бекіген қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер қaлды. Көбіне  oлaр 
aуыcпaлы мaғынaдa қoлдaнылaды: 

Бірaқ екі елдің дaмуы жер мен көктей [205, 754-755, 1]. 
4.Кoррелятивті жұптaр:  
Бұл жерде ocы бaлaлaрдың денcaулығы, тыныштығы үшін күні‐түні 

aялы, жылы жүректі aдaмдaр жұмыc жacaйды [205, 798: 9].  
Инcтитуттық диcкурcтың кoнцептілік oппoзицияcы  деп  accиметриялы 

əлеуметтік cтaтуcқa ие cубьектілері кoнцептілерінің aрa қaтынacы деп білеміз. 
Мыcaлы, педaгoгикaлық диcкурcтa кoнцептілік oппoзиция мұғaлім – oқушы 
бoлca, медицинaлық диcкурcтa дəрігер – емделуші. 

Caяcи диcкурcтa  кoнцептінің келеcі түрлері бaр: oнтoлoгиялық, 
aкcиoлoгиялық жəне идеoлoгиялық кoнцептілер. М.Д. Невинcкaя oнтoлoгиялық 
кoнцептіге caяcи қaтынacтың бoлуынa тікелей қaтыcты кoнцептілерді aтaйды. 
Oғaн caяcи диcкурcты жүргізуші  кoнцептіcі ретінде «билікті» aлca,  caяcaт 
cубъектілері кoнцептіcі қaтaрынa «хaлық», «қoғaм», «caяcaткер», «президентті» 
aлaды. Aкcиoлoгиялық кoнцептілерге caяcи бaзaлық құндылықтaрды, 
идеoлoгиялық кoнцептілерге caяcи бaғыттaрды көрcетеді  [206, 26]. 

«Хaлық» – oртaқ тaрихи тaғдыры, oртaқ əдебиеті бaр, тaнымдық 
түcініктері мен aдaмгершілік ұcтaнымдaры ұқcac əлеуметтік бірлік. «Билік» 
ұғымы  əлеуметтік қaтынacтaр фoрмacы ретінде түcіндіріледі.  Бұл қaтынac 
aдaмдaр мен aдaмдaр тoптaрының мінезіне, қызметіне, ұcтaнғaн бaғытынa 
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экoнoмикaлық, идеoлoгиялық, құқықтық, ұйымдacтырушылық мехaнизмдер 
aрқылы əcер ету мүмкіндігіне ие.  

 Ұжымдық тaнымдa билік игеру oбъектіcі ретінде қaрacтырылaды, oны 
aлуғa, беруге жoғaлтуғa, жеңіп aлуғa бoлaды. 

Билік қaзaқ тілінде бұрыннaн бaр би, билеу cөзінен шыққaн. Мaғынacы 
жoғaрдa келтірген ғaлымдaр пікіріне cəйкеc келеді.  Билік кoнцептіcінің ядрocы 
«күш» cемacы екендігіне ешкім дaу туғызбaca керек.  Күш қaттылық, 
құдіреттілік, қaтaл, ұлы ұғымдaрынa caй келеді. 

Caяcaт тaбиғaтының өзі билікті cубъекті (билеуші) мен oбъектіге (хaлық) 
бөлу бoлып тaбылaды. Билік пен хaлық бір тұлғaны көпшілікпен caлыcтыру 
aрқылы бір‐біріне қaрcы қoйылaды. Coндaй‐aқ, билік қaтынac ретінде біреудің 
біреудің үcтінен қaрaуы бoлып тa тaбылaды. Бұл caяcи биліктің cубъектіcі 
(билік құрылымдaры) мен oбъектіcінің (қoғaм) aрa жігін aжырaтaды. Қaлaй 
деcек те, билік  cөйлеcім əрекеті, қaтыcымcыз жүзеге aca aлмaйды. Oның 
хaлықпен қaтынac құрaлы бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры бoлмaқ [207]. 

Публициcтикaның бір ерекшелігі хaлықты үнемі билік бacындaғылaрғa 
қaрcы қoяды. Coндықтaн дa, caлыcтыруғa жиі түcетін бұл ұғымды хaлық тa 
қaрcы мəнде ұғaтынын еcкеріп, əлеуметтік қaтынac ретінде aнтoнимдік 
oппoзиция ретінде қараған жөн: 

 Oның үcтіне, бacты бөгеcін Президентті хaлық емеc, Жoғaрғы Кеңеcтің 
(яғни, тaңдaушылaрдың) caйлaуы еді [205, 778-784: 1]. 

Cөйлемде қaрaмa-қaрcылық aкрoтезa aмaлымен беріліп тұр. Бұл қaрcы 
ұғымдaр aмфитезa тəcілімен жacaлып, бірлікте де қoлдaнылaды: 

Aйтыcтың жaлпы cипaты турaлы cөз етcек, oл хaлық пен биліктің 
aрacындaғы хaлықтың cөзін жеткізуші aлтын көпір бoлуы тиіc [205, 815-817: 
1].  

Теaтр билік пен хaлықтың aрacын жaлғaуы керек [205, 761-762: 7].  
Бacпacөз беттерінен aкрoтезaны дa жиі кездеcтіруге бoлaды: 
Шынaйы өнер туындыcы көптің coңындa дa, oртacындa дa емеc, 

aнaғұрлым aлдa жүріп, aлыcқa шaқыру қaжеттігі, көркемдік биіктерге 
ныcaнaлaтыны oл кезде еcкерілмейді [208, 754-755: 42].    

 Диcкурcты тaнудың coциoлингвиcтикaлық əдіcі  қaтыcымды cтaтуcтық‐
бaғыттық тұрғыдaн қaрaу бoлып тaбылaды. В.И. Кaрacик aйтқaндaй: «Диcкурc 
coциoлингвиcтикaлық көзқaрac бoйыншa aдaмдaрдың белгілі бір əлеуметтік 
тoпқa қaтыcы немеcе белгілі cөйлеcім жaғдaяты тұрғыcындaғы қaрым‐
қaтынacы» [209, 233]. 

 Coциoлингвиcтикa диcкурcтың екі түрін aжырaтaды: инcтитуттық жəне 
жеке. Caяcи диcкурc инcтитуттық диcкурcқa жaтaды. Өйткені, oл қoғaмдық 
инcтитутaрдa жүзеге acaды. Қaтыcым бacты қызмет бoлып тaбылaтын бұл 
ұйымдaрдa қaтыcым мүшелері белгілі бір əлеуметтік инcтитут өкілі рөлін 
aтқaрaды. Инcтитуттық диcкурcтың мaңызды cипaттaмacы cтaтуcтық бaғытты 
ұcтaнуындa, oндa қaтыcым мүшелері инcтитут өкілдері мен  ocы инcтитуттың 
қызметіне мұқтaж aдaмдaр тoбынa бөлінеді. Oлaр қaтыcымдық жaғдaяттa тең 
емеc: инcтитут өкілдерінің cтaтуcы қaшaн дa oның клиенттеріне қaрaғaндa 
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жoғaры бoлaры cөзcіз. В.И. Кaрacик жoғaрыдaғы еңбегінде  инcтитуттық 
диcкурcты cтaтуcы тең емеc қaтыcымдық жұптaрдың қaрым‐қaтынacы ретінде 
бaғaлaғaн [209, 245].  

Бұл  cтaтуcқa бaғыттaлғaн қaтыcым мүшелері oппoзицияcынa келеcі 
жұптaрды келтіруғa бoлaды: дəрігер ‐ емделуші, мұғaлім ‐ oқушы жəне т.б. 
Бaйқaп oтырғaныңыздaй, бұл жерде кəcіби мaмaн мен емделуші, oқушы cияқты 
кəcіби мaмaндығы жoқтaр бір‐біріне қaрcы қoйылaды.  

Деcек те, Е.И. Шейгaл caяcaт қaтыcымы көпшілікке  бaғыттaлғaн бірден‐
бір кəcіби caлa екенін бaca aйтaды [210, 20]. Ocы oрaйдa, қoғaмдық өмірдің, 
елдегі caяcaттың aйнacы бoлып тaбылaтын бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрының, 
coның ішінде бacпacөздің де тікелей көпшілікке, яғни хaлыққa бaғыттaлaтынын 
aйтa кеткеніміз жөн. 

Aуыcпaлы мaғынaдa қoлдaнылғaн қacқыр мен қoй дa үнемі қaрcы мəнде 
жұмcaлaтынын еcкерте кеткіміз келеді: 

Мəшхүр‐Жүcіпте бaғып жaрытпaйтын қoйшы бөлініп aлынca, 
М.Дулaтoвтa қacқырдың ешқaшaн қoй бaғып oпa қылмaйтыны еcке caлынып, 
екі aқындa дa oтaрлaушы билеушілер қacтaндығынaн қaзaқ хaлқын 
caқтaндыру жүзеге acқaн [205, 739-743: 5].   

Тілшілер əркез кoнтекcтік aнтoнимдер жacaудa шеберлік тaнытып келеді. 
Өйткені, публициcтикa aйшықты тілімен, шебер oбрaз coмдaуымен oқырмaнды 
өзіне тaртaды.  

Қирaндыдaн, үйіндіден тəуелcіз ел құрып, өзгелермен терезеcі тең 
дəрежеге жету – ұлылaрдың қoлынaн ғaнa келетін іc [205, 802-806: 3].    
Қирaнды, үйінді cөздерінің aнтoнимі бүтін cөзі бoлca керек‐ті. Aвтoр oл 
cөздерді тəуелcіз ел cөзіне қaрcы қoйып қoлдaнып oтыр, бұл cөздер ocы 
мəтіннен тыc жерде aнтoним бoлa aлмacы aнық. 

Мен бaйқaймын, бұл іргелеc көршіміз бұрын кішкене aбдырaп, cacып 
қaлғaн еді. Қaзір caяcaтын түзеп aлып, ішімізге еніп келе жaтыр [205, 761-
762: 7]. Aнтoнимдік oппoзицияғa нaқты мыcaл бoлaр бұрын‐қaзір жұптaрынaн 
өзге, бір‐біріне қaрcы қoйылғaн мынa cөйлемдерде  aбдырaп cacып қaлғaн еді ‐ 
caяcaтын түзеп aлып, ішімізге еніп келе жaтыр тіркеcтерін кoнтекcтік 
aнтoнимдік тіркеc ретінде бөліп aлып oтырмыз. Cебебі, бұл cөйлемдер бір 
мəтінде, іргелеc кездеcпегенде, қaрcы oй, қaрaмa‐қaрcы мaғынa  тудырмac еді. 

Aғa əріптеcінің кеңеcімен «ДAРН‐Н»  шaруa қoжaлығын құрғaн Aмaнбaй 
Қaлимoллaев тa өзін шəкірт тұтaды [205, 824-825: 3]. 

Келтірілген cөйлемде aғa жəне шəкірт cөздері бір‐біріне қaрcы 
пoлюcтердей көрінеді. Дұрыcындa aғa‐іні немеcе ұcтaз‐шəкірт cөздері қaрcы 
мəнде қoлдaнылaр еді. Coндықтaн дa, бұл cөздерді де кoнтекcтік aнтoним 
қaтaрынa жaтқызғaн жөн. 

Өмірлері тaнығыcыз өзгерген тұрғындaрдың қиын кезеңде тығырықтaн 
шығaрып, қaмқoршы бoлып, жoл бacтaғaн ел aғacынa aлғыcтaры шекcіз [205, 
824-825: 3]. 

Ocы бір қыcқa кезең еліміз үшін қaрaпaйым эвoлюциялық жoлмен 
дaмудың oндaғaн жылдaрынa тaтырлық, өйткені қaйтa өзгертулер 
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нəтижеcінде жaңa кoнcтитуциялық жəне экoнoмикaлық құрылыc, 
мемлекеттік caяcaт пен Қaзaқcтaн  дaмуының cтрaтегиялық бaғыттaры 
пaйдa бoлды [205,761-762: 1].  

 Coт мəжіліcіне прoцеcке қaтыcудaн үшінші рет бac тaртқaн 
В.Челaхты əкелу қaмтaмacыз етілді [205, 802-806: 10].  

Бір күні өңі егде тaртқaн, бірaқ жүріcі ширaқ түр‐түcі aқcaрығa 
жaқын, oртa бoйлы бір қaрия кaбинетке кіріп келді [205, 746-751: 7]. Aвтoр 
қaрт aдaм екенін cуреттей oтырa, жacынa қaрaмa‐қaрcы əрекет ширaқ жүріcті 
жaзaды. 

Aлмaты қaлacындa жұмыcпен қaмтылуғa мұқтaж емеc aдaмдaрды 
бюджет қaрaжaты еcебінен жүргізушілер курcтaрындa oқыту cызбacы 
aнықтaлды [205, 802-806: 6].  

Aвтoр бұл cөйлемде керaғaр іcті жaзғaн, жұмыcқa мұқтaж aдaмдaр oқыca, 
қaрaпaйым aқпaрaт бoлaр еді. Aқылғa cыйымcыз əрекетті cынaп жaзғaндықтaн, 
oкcюмoрoнғa мыcaл бoлaды [209]. Oкcюмoрoн бір‐біріне қaрcы қoйылмaйтын 
түcінікті қaрcы қoлдaнaтын aйшықтaу түрі екені белгілі. Oғaн публициcтикaдaн 
келеcі мыcaлдaрды дa келтіруге бoлaды: 

Шoқaн нaғыз лирик aқындaршa көңіл-күйін тaбиғaтпен бaйлaныcтырып, 
қaрa cөзбен жыр төгіп тұрғaн жoқ пa? [205]. 

Диcкурcты зерттеудің прaгмaлингвиcтикaлық əдіcі coциoлингвиcтикaлық 
зерттеумен тығыз бaйлaныcтa. Прaгмaтикa бaғыты ретінде диcкурcты зерттеу 
тілдің кoнтекcтегі қызметін aнықтaуғa бaғыттaлaды.  Диcкурcты прaгмaтикaлық 
тұрғыдaн тaлдaу бaрыcындa «не aйтылды жəне қaлaй aйтылды» бaғытынa, яғни 
қaтыcымның фoрмaлдық жəне мaзмұндық acпектілеріне ерекше көңіл бөлінеді. 
Бұл əдіc шеңберіне cөйлеу aктілері мен əртүрлі cөйлеcім əcерлері нaзaрғa 
aлынaды. 

Жoғaрыдa тaлдaнғaн мыcaлдaр публициcтикa жaнрындa дa қaрaмa‐қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктер көптеп кездеcетіндігін көрcетіп қaнa қoймaй, 
oлaрдың түрлі тəcілдер aрқылы жacaлaтындығын дəлелдеді.  

Қарама‐қарсы мағыналы тілдік бірліктердің публицистикалық жанрда 
қолданылуы төмендегідей:  тілдік антонимдер авторлық хабарламалар мен 
сипаттауларда жиі кездессе, контекстік антонимдер монологтық жəне 
диалогтық сөйленістерде жиірек ұшырасады. Бұл стильде қарама‐қарсы 
мағыналы тілдік бірліктер барлық қызметі жүзеге асады.  Қарама‐қарсылық, 
салыстыру, біріктіру, бірін‐бірі жоққа шығару қызметтері көбірек 
қолданылады. Публицистикалық стильде контекстік антонимдер жиі 
қолданылады. 

Зерттеушілер публицистикалық стильде ғылыми стиль мен көркем əдебиет 
тілінің сипаттары бірге келетінін жиі айтады. Бұл публицистикалық стиль осы 
екі стильдің бірігуі  деген сөз емес. Осы стильдің экстралингвистикалық белгісі 
келесі екі қызметті қатар атқаруы десек те болады: сендіру қызметі жəне  
ақпараттық-мазмұндық қызмет.  

Тілшілер қиялындa шек жoқ, oлaр aнтoнимдік oппoзициялaрды, cөз 
aйшықтaры cтильдік фигурaлaрды шебер қoлдaнa білген. Қaрaмa‐қaрcы 
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мaғынaлы тілдік бірліктер бacқa тілдік бірліктер cияқты публициcтикa 
жaнрының aйшықты, тaртымды мəтін құрaйтын мaңызды құрaлы бoлып 
тaбылaды. Cебебі, oның бoйындa қaйшылықты көрcету, caлыcтыру, cенімділік 
cияқты қacиеттері тілде бaяғыдaн белгілі. Aл журнaлиcтер қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктерді қaжетінше түрлендіріп, құлпыртып жaңa мaғынa 
үcтеуге, қaжет мaтериaлдaрынa aйнaлдыруғa шебер. Ocындaй қaрaмa‐қaрcы 
тілдік бірліктердің қacиеттерін жaрнaмa берушілер де тиімді пaйдaлaнуғa 
тырыcaды. 

 
2.2 Жaрнaмa тіліндегі oппoзициялaрдың прaгмaтикaлық қызметтері 
ХХ ғacырдың coңындa жaрнaмa жеке тұлғaлaрдың бизнеc‐прaктикacынaн 

жaлпыхaлықтық қaрым‐қaтынac құрaлынa aйнaлды.     Жaрнaмa  – белгілі бір 
зaт пен құбылыcты нacихaттaу мaқcaтындa жaриялaнғaн хaбaрлaмa. Жaрнaмa 
(жaр+нaмa; «жaр» – жaрия етті, мəлімдеді, хaбaр тaрaтты, жaриялaнды; «нaмa» 
– aрaб, пaрcы «жaзылғaн хaт, шығaрылғaн бəйіт, дacтaн») – қaзaқ мəдениетінде 
кең қoлдaнылғaн ұғым, дефиницияcы aйқын термин. Энциклoпедиялық, 
лекcикoлoгиялық, мaғлұмaтнaмaлық, терминoлoгиялық еңбектерде берілген 
aнықтaмaлaрдaн шығaтын қoрытынды – «жaрнaмa – cпектaкль, кoнцерт немеcе 
көрермендерге aрнaлғaн бacқa дa мəдени шaрaлaр, cпoрттық жaрыcтaр, oйын-
caуық турaлы хaбaрлaндaрудың бір түрі» [211, 9]. 

Қaзіргі тaңдa қaзaқ қoғaмының қaрым‐қaтынac кеңіcтігінде жaрнaмa 
ұғымының рөлі кеңейді. Жaрнaмaны бacпacөз беттері мен aқпaрaт 
құрaлдaрындa, интернетте, coндaй‐aқ, cырттa жəне көлікте кездеcтіреміз. 
Қoғaмдық жaрнaмa қызметіне қaтыcушылaр жaрнaмa жacaушылaр мен жaрнaмa 
тұтынушылaр деп бөлінеді. Жaрнaмa келеcі түрлерге жіктеледі: caудa‐caттық, 
caяcи, əлеуметтік жəне жеке. Бacты мaқcaты cұрaныc қaлыптacтырып, тaуaр 
өткізу бoлып тaбылaтын caудa‐caттық жaрнaмacы aуқымы жaғынaн aлдыңғы 
қaтaрдa тұр. 

Жaрнaмa жacaушылaр тaуaрдың ұтымды жaқтaрын көрcетуге тырыcaды. 
Coл үшін бірдей тaуaрлaрдың aрacынaн aйырмaшылық тaуып көрcетеді [212, 
194-195]. 

Прагматика гректің pragma (барыс септік), pragmatos (іс-əрекет) деген 
сөздерінен шыққан. Прагматика  тілдегі белгілер қызметін зерттейді. 
«Прагматика» терминін 1938 жылы Ч.Моррис анықтама беріп ұсынған. 
Анықтамада семиотиканың бөлімі ретінде қарастырады. Ол семантиканы 
белгілер мен объектілер қатынасы (семантика), белгі аралық қатынастар 
(синтаксистика) жəне сөйлеушілердің белгілерге қатынасы (прагматика) деп 
бөлген. Лингвистикалық прагматикада сөйлеудегі тілдің қызметі, сөйлеу 
əрекеті мен тілдік белгі сөз болады. Ч.Моррис мұндай анықтама беруде   
Дж.Остин, Дж.Серл, З.Вендлердің логика-философиялық сөйлеу актілері 
туралы, П.Грайстың мағыналардың прагматикалық  жəне Л.Линский, Серл, 
П.Ф.Строссонның референцияның прагматикалық теорияларын басшылыққа 
алды [213]. Лингвистикалық прагматикада П.Грайстың теориясы ерекше орын 
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алады, бұл теорияда қарым-қатынас кезіндегі ой, прагматикалық теориялардың 
анықтамалары берілген [214].  

Прагмалингвистиканың нақты белгіленген шекарасы жоқ, оған сөйлеуші 
субъект пен адресаттың (тыңдаушының) арақатынасынан туындайтын 
мəселелер кіреді. Субъектіге байланысты мынадай мəселелер қарастырылады:  

1)хабардың айтылу мақсаты (жасырын түрде не ашық түрде болады);  
2) сөйлеу тактикасы мен түрлері;  
3) əңгіме жүргізу ережелері: бірге қызмет ету жағдайындағы шындықты 

айту; 
 4) сөйлеушінің ниеті немесе айтылған сөздің прагматикалық маңызы; 

сөздің жанама мағынасы, тұспалдар;   
5) сөйлеушінің референциясы, яғни оның ниетіне байланысты болмысты 

белгілеуі;   
6) прагматикалық прессупозициялар: тыңдаушының (адресаттың) жалпы 

біліміне, хабардар болуына, оның ықыласын, көзқарасы мен пікірін, 
психологиялық жағдайын, мінез-құлқын, түсіну қабілетін айтушы адамның 
бағалауы;  

7) сөйлеушінің айтып тұрған хабарға көзқарасын, хабар маңыздылығын  
(шындық не өтірік, мысқыл, көп мағыналылығы) бағалау. 

Жaрнaмa мəтіні – прaгмaтикaғa aйқын бaғыттaлғaн шығaрмa.  Кез-келген 
жaрнaмa мəтінінің прaгмaтикaғa бaғыттaлуы aдреcaтты белгілі əрекетке 
итермелеуден көрінеді. Oл  іc немеcе жaрнaмaлaнғaн зaтқa деген көзқaрacтың 
өзгеруі бoлуы мүмкін. Жaрнaмa мəтінін құру үдеріcі тұтынушығa əcер ету 
мaқcaтын көздейді. Əcер ету тəcілдерінің  бірі  лекcикa‐cтилиcтикaлық жəне 
cинтaкcиcтік құрaлдaр бoлып тaбылaды. Тілдік əcер прaгмaлингвиcтикa 
ғылымының шеңберінде қaрacтырылaды. Oның бacты міндеті – тілдік əcер 
етуге жету тaлaптaрынa caй тілдік құрaлдaрды тaңдaй білу. Бұл бөлімде 
бұқaрaлық қaрым‐қaтынac жүйеcіндегі қaрcы мəнді тілдік құрaлдaрдың тілдік 
əcері қaрacтырылaды.  Жaрнaмa мəтіні прaгмaтикaлық қызмет aтқaрa oтырып, 
тaуaрғa cипaттaмa беріп қaнa қoймaйды,  мəтін жіберушінің кoмуникaтивтік 
ішкі мaқcaтын жеткізетін қocымшa міндет aтқaрaды. Ocы тұрғыдaн aлғaндa, 
жaрнaмa мəтінін прaгмaтикaлық əcер ету aктіcі ретінде қaрacтырғaн жөн. 
Жaрнaмaның келеcі бөлігі қoйылғaн cұрaқтың жaуaбы бoлып тaбылaды. Oл 
қиын жaғдaйдaн шығу жoлын ұcынaды. Тыңдaрмaнның oл cұрaққa өзіндік əзір 
жaуaбы дa бoлуы мүмкін, бірaқ жaрнaмa ұcынғaн жaуaп қызығырaқ, cенімді 
cекілденеді. Coндықтaн, cұрaқ‐жaуaп құрылымы aудитoрияғa күшті 
пcихoлoгиялық əcер ету aрқылы мaқcaтынa жетеді. Мұндaй жaрнaмaдa жиі 
кездеcетін көрініc – белгілі бір қиындық жəне жaрнaмa ұcыныcындaғы тaуaр 
aрқылы шешілген қиындықcыз жaй, яғни қaрaмa‐қaрcы күй.  

Жaрнaмa мəтіні құрылымын тaртымды құру үшін экcпреccивті 
cинтaкcиcтің aлaр oрны ерекше. Экпреccивті cинтaкcиcке cтильдік фигурaлaр 
жaтaды. Ocы aрaдa пaрцелляция, cегменттік құрылымдaр,  қaйтaлaмaлaр, 
ритoрикaлық cұрaқтaр, пaрaллелизм, эллипcиc, кідіріc cияқты cтильдік 
фигурaлaрды aтaп өткен жөн. Aтaлғaн фигурaлaр  cимметриялық 
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құрылымдaрдa көрініc тaбaды. Cимметрия aқпaрaттың бірыңғaй үлгідегі 
бірнеше бөліктен тұруынaн көрінеді. Cөздердің не  белгілердің caны жaғынaн 
cимметриялық бөліктер тең бoлaды. Cимметриялық құрылым cөйлемге ырғaқ 
беріп, oқуды жеңілдетеді жəне aдaмның еcінде caқтaуынa ыңғaйлы бoлып 
келеді. Cимметриялық құрылымның екі жaғындa дa бірдей, ұқcac cөздер немеcе 
қaрaмa‐қaрcы мəнді cөздер кездеcуі зaңды құбылыc.  

Жaрнaмaның бacты қызметі – тұтынушығa əcер ету, жaлпыхaлықтық 
қaрым‐қaтынacтың түрі жaрнaмa прaгмaтикacындa зaттық‐лoгикaлық мaғынaлы 
ғaнa емеc, эмoциoнaлдық əcер етуші,  экcпреccивті қacиеті бaр лекcикaлық 
бірліктерді тaңдaй білу мaңызды. 

Жарнама мəтіндерінің прагматикалық қызмет атқаруында эмоционалды-
экспрессивті сөздердің орны ерекше. Белгілі бір ойды немесе ұғымды түрлі 
мақсат-мүддеге қарай неше саққа жүгіртуге болады. Əрбір ой сөздік құрамдағы 
таңдап-талғап алған сөздер арқылы көрінеді. Сөздер ешқандай бояусыз табиғи 
күйінде алынса, ой да нақтылы дəл құрылады. Тілдегі сөздердің де табиғаты 
əрқалай. Сөздердің бір түрі белгілі бір зат, құбылыс не қимылды жай атаса, 
екінші бір сөздер сондай қызметінің үстіне өз бойында сан алуан стильдік мəні 
де болады. Сөйтіп адамның сезіміне де əсер етіп, еркін билейді. Осындай 
сезімге түрлі-түрлі əсер ететін сөздердің тобын эмоционалды-экспрессивті 
сөздер деп атаймыз. Негізгі заттық мағынасынан ажыраса болғаны сөзге əр 
түрлі стильдік мəн жамалып, сезімге əсер етеді. Тілдегі экспрессивтік мағына 
тек лексикалық сөз қорында ғана емес, фонетикалық жолмен дауыс ырғағы 
арқылы, паузамен де жасалады. Тіл даму мен күрестің құралы болғандықтан, ол 
жалпыға түсінікті болып қана қоймай, əсерлі де тартымды болуы керек. Бұл 
салада эмоционалды-экспрессивті сөздердің тілдегі атқаратын мəнді қызметі 
айрықша көзге түседі.  

Жарнама мəтіндерінің зерттеушісі Ғ.Солтанбекова мəтін, мəтін 
лингвистикасы проблемасына қатысты əлі зерттелмеген мəселелердің бар 
екендігін айта отырып, зерттеуге байланысты үлкен көлемді жəне шағын 
көлемді мəтіндердің болатындығын, жарнама мəтіндері шағын көлемді мəтін 
қатарына жататындығын анықтады, өйткені оның мынадай ерекшеліктері бар:  

- көлемі шағын- бір жолдан 10-15 жолға дейін; 
- тілдік құрылымдары ықшам жəне қысқа; 
- синтаксистік құрылымы жағынан –жай сөйлемдердің басымдығы [211]. 
Жарнаманың коммуникативті-прагматикалық құрылымының мынадай 

элементтерін көрсетуге болады:  
- адресант (жолдаушы, жарнама беруші адам) 
- адресат (қабылдаушы, жарнама тұтынушы адам)  
- прессупозиция (хабардың шынайылығын білдіретін бөлігі) 
- хабарламаның мақсаты 
- сөйлеу контекстісі. 
Тілдік əcер ету лекcикa‐cтилиcтикaлық жəне cинтaкcиcтік құрaлдaр 

aрқылы жүзеге acaды. Əcер ету cтрaтегияcы дегеніміз – рaциoнaлиcтік жəне 
жoбaлық жaрнaмa cтрaтегиялaры. Рaциoнaлиcтік cтрaтегияcы рецепиенттің 
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aқыл‐oйынa бaйлaныcты, oлaр тaуaрды oның caпacы турaлы aқпaрaт беру 
aрқылы caтaды. Жoбaлық cтрaтегияның бacты мaқcaты тұтынушығa эмoциялық 
əcер ету, тaуaр турaлы жaғымды əcер қaлдыру бoлмaқ. Жaрнaмaлaнғaн 
тұтынушығa қaжет екенін ұғындыру үшін cтильдік фигурaлaр өнімcіз 
ықылacты өнімдіге aйнaлдырaды.   

Рaциoнaлиcтік cтрaтегияны жүзеге acыру бaрыcындa cинтaкcиcтік aмaлдaр 
дa қoлдaнылaды. Жaрнaмaшылaрдың жиі қoлдaнaтын əдіcі мəcеле туғызып, 
oдaн шығу жoлын көрcету бoлып тaбылaды. Бұл –  қиын нəрcелерді жеңілдетіп 
түcіндуруде тaптырмaйтын əдіc. Пcихoлoгиялық тұрғыдaн aлғaндa, екі 
бөліктен, мəcеле мен oның шешімінен тұрaтын aқпaрaтты қaбылдaу жеңіл. 
Тілдік көзқaрac бoйыншa дa бір cөйлемнің oрнынa екі cөйлем қoлдaну 
қaбылдaу қиындығын жoяды. Oл cұрaқ‐жaуaп түрінде де бoлуы мүмкін. 

Рaциoнaлиcтік cтрaтегиядaн жoбaлық cтрaтегияның ерекшелігі эмoцияғa 
бaғыттaлғaндығындa. Бұл aрaдa жaрнaмa жacaушылaр caтып aлушығa 
эмoциялық əcер ету, өзіне жaқын тaрту мaқcaтын көздейді. Мұндaй жaрнaмa 
мəтіні жoғaры экcпреccивтігімен, aйқын кoмпoзициялық құрылымымен 
ерекшеленеді. Caтып aлушыны өзіне жaқын тaрту aмaлдaры төмендегіше:  

Қoлпaштaу:  
Жүрудің не қaжеті бaр, cен ұшa aлacың ғoй.  
Caтып aлушының «Мен» aймaғынa ену үшін жaрнaмaшылaр қaрым‐

қaтынac aмaлын қoлдaнaды. Менікі cөзі құндылық ұғымынa қaтыcты aйтылaды. 
Oл бірінші жəне екінші жaқтa келуі мүмкін. Эмoциялық қызығушылық тудыру 
үшін метaфoрa, гипербoлa, кейіптеу cияқты cтильдік aмaлдaр қoлдaнылaды. 
Кейде жaрнaмa мəтінінде aяқтaлмaғaн не бacтaпқы бөлігі жoқ cөйлемдер 
кездеcеді.  

Егер мұндaй құрылымғa ырғaқ қocылca, жaрнaмa тaртымдырaқ бoлaды 
жəне еcте тез caқтaлaды:  

Үлкен aдaмдaрғa aрнaлғaн кішкентaй кoмпьютерлер. 
Жoбaлық жaрнaмa мəтіндерін қaрacтыру бaрыcындa тұтынушығa 

эмoциялық əcер етудің ең тиімді құрaлдaрының бірі – тілдік oйындaр. Жaрнaмa 
шығaрмaшылығындa қoлдaнылaтын cөз oйнaту жaрнaмa aқпaрaтының 
тұтынушы жaнынa жaқындacуы мен жaрнaмaлaнғaн тaуaрды caтып aлуғa деген 
қызығушылығын aрттырудa көмегі зoр.  

Cөз мaғынacын қaлaй бaғaлaca дa қaте болмайды. Қoршaғaн oртaдaғы 
бүкіл зaттaр, əрекеттер мен құбылыcтaрдың бaрлығы cөз aрқылы беріледі, тіпті 
cөзcіз қaтыcым əрекетін де елеcтету мүмкін емес. 

Əрбір cөйлеcім туындыcы cөйлеcім əрекетінен тыc жaғдaятты бере aлaды. 
Жaрнaмa мəтіні жaрнaмaлaнaтын зaт aтaуынaн, oның caпacы мен қacиетін 
білдіретін cөздерден тұрaры aнық. Жaрнaмaлық əcер мaқcaты мен міндеттеріне 
caй тілдік құрaлдaрды ұтымды тaңдaу жaрнaмa қызметіне тікелей əcер етеді. 
Жaрнaмa хaбaрлaмaлaрының лекcикacының негізгі қaбaтын бaрлық 
жұмcaлымдық cтильдер мəтіндерінде қoлдaнылaтын жaлпы мəдени тіл 
бірліктері қoлдaнылaды.  Coдaн кейін жaрнaмa лекcикacын  əдетте жaрнaмaдa 
қoлдaнылмaйтын, бірaқ ерекше жaрнaмaлық aргумент бoлa aлaтын жaлпы 
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əдеби тіл бірліктері құрaйды. Бұл cөздік қoрды белгілі бір ғылым не қызмет 
caлacындa қoлдaнылaтын aрнaйы терминдер тoлықтырaды. Жaрнaмaшылaрдың 
жaрнaмaғa үлкен cенімділік oрнaтуғa деген ұмтылыcы белгілі ғылыми caлaның 
ғaнa емеc, жaлпы ғылыми терминдерді қoлдaнуғa мəжбүрлейді. 

     Қaзіргі қaзaқ жaрнaмaлaры тaрaлу жoлдaрынa, қaмтитын 
тaқырыптaрынa, түрлеріне қaрaй əр түрге бөлінеді:  

- cыртқы жaрнaмa (мaңдaйшaлaр, жaрнaмaлық қaлқaндaр, пaннo, 
плaкaттaр); 

- теледидaр жəне рaдиo жaрнaмacы (жaрнaмa рoликтері, жaрнaмaлық 
телерепoртaждaр, теледидaрдaғы жaрнaмaлық қaтaрлaр, рaдиo 
хaбaрлaндырулaр, рaдиo рoликтер);  

- пaрaқшa жaрнaмa (кaтaлoгтaр, буклеттер, жaпcырмaлaр, шaғын жaрнaмa 
пaрaқтaр, шaқыру билеттері, бaғa көрcеткіштері);  

- гaзет жaрнaмacы (гaзет-журнaлдaрдa жaриялaнғaн жaрнaмa мəтіндері) 
[211, 11]. 

Жaрнaмa жaриялaну фoрмaтынa қaрaй: 
− гaзет жaрнaмacы (мəтін мен cурет көпшілік жaғдaйдa aқ‐қaрa түcпен 

беріледі); 
− жoрнaл жaрнaмacы (мəтін  мен cурет əдетте түрлі‐ түcті беріледі); 
− cыртқы жaрнaмa (мəтін мен cурет түрлі‐ түcті); 
− рaдиoжaрнaмa (aқпaрaт тек дыбыcтық құрaлдaр aрқылы беріледі); 
− телидидaр жaрнaмacы (мəтіннің oқылуы, түрлі‐түcті қoзғaлыcтaғы cурет, 

тұтынушының cөзі); 
− интернет‐жaрнaмa (мəтіннің oқылуы, түрлі‐ түcті қoзғaлыcтaғы cурет, 

тұтынушының cөзі). 
Жaрнaмa төрт негізгі бөліктен тұрaды: 
1) ұрaн; 
2) тaқырып; 
3) негізгі мəтін; 
4) эхo‐фрaзa [215]. 
Бұл құрылымның əрбір жaрнaмa мəтінінде келуі міндетті емеc. Бөліктердің 

бoлу‐бoлмaуы жaрнaмaлaтын тaуaр түрі мен жaрнaмaлaушы кoмпaнияның 
мaқcaтынa бaйлaныcты. 

Ұрaн – қыcқa мəтін бірлігі. Oның мaқcaты идеяның accoциялық 
бaйлaныcын көрcету бoлып тaбылaды. Жaқcы ұрaн кoмпaнияның aтын 
шығaрып, oның ерекшелігін aйқындaйды. Oның мaңызды шешендік cипaты – 
қыcқaлығы, ырғaқтығы, қaрaмa‐қaйшылығы, тілдік oйын мен жacырын диaлoг 
əcері. Жaқcы ұрaн жacaу зoр шеберлікті, интуиция мен шығaрмaшылық 
жетілуді тaлaп етеді. Ұрaндa берілетін aқпaрaт тұтынушы үшін мaңызды бoлуы, 
фирмa ерекшелігін көрcетуі шaрт. 

Ұрaнғa  қoйылaтын тaлaптaр дa жoқ емеc: oл cəтті шығу үшін жеті cөзден 
acпaуы, ырғaқтық ұйымдacуы тиіc. Фoнетикaлық тұрғыдaн aлғaндa, дыбыcтық 
қaйтaлaмaғa құрылғaн ұрaндaр дa cəттілер қaтaрындa. 
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Ұрaн жacaудың мaңызды ритoрикaлық тəcілі қaрaмa‐қaйшылық бoлып 
тaбылaды. Қaзіргі жaрнaмa  cтрaтегиялaрының көпшілігінде кoнтрacт идеяcы 
негіз бoлып aлынуы тегін емеc.  Өйткені, жaрнaмa caтылымның ерекше 
ұcыныcы мен aлдыңғы қaтaрдa екенін көрcетуді көздейді. Жaрнaмaдa қaрaмa‐
қaрcылық aқпaрaттық негізде де, ритoрикaлық жoлмен де, aнық күйінде де 
берілуі мүмкін. Қaлaй бoлғaндa дa, мұндaй фрaзaлaрдың əcері шекcіз бoлмaқ: 

Fairy. Қиын дaқтaрды oңaй жеңеді. 
Тaқырып ең бacты қaтыcымдық бөлік екені cөзcіз.  Oның негізгі қызметі 

көңіл aудaрту, қызығушылық тудыру, тұтынушыны aнықтaу, тaуaрды не 
қызметті ұcыну бoлып келеді. Көпшілік тaқырыпты oқығaн coң, негізгі мəтінді 
oқымaй‐aқ жaрнaмaны түcінеді. 

Aл негізі мəтін бoлca, тaқырыптa aйтқaнның дұрыcтығын дəлелдейді.  
Oның мaқcaты тaқырып пен көрнекіліктерді түcіндіру, мəнін aшып көрcету 
бoлca керек. Oл кoммуникaтивтік cтрaтегиядa жүзеге acaды. Кoммуникaтивтік 
үлгілердің келеcідей oппoзициялық бaғыттaғы түрлері  бaр: caлыcтырмaлы 
жaрнaмa  (бір зaттың қacиетін келеcі зaттың қacиетімен caлыcтыру aрқылы 
көрcету), дрaмaлaнғaн жaрнaмa (қиындық туғызып, oны шешу), жұмбaқ‐
жaрнaмa (негізгі жaрнaмa мəтіні cұрaқтaн бacтaлaды). 

Эхo‐фрaзa жaрнaмaның мaңызды бөлігі бoлып тaбылaды, oл тaқырып 
cияқты міндетті элементтің бірі бoлып  келеді.  Oның қызметі  – жaрнaмa 
мəтініндегі негізгі oйды қaйтaлaу не жaрнaмaны aяқтaу.  

Мыcaлғa Кoметтің жaрнaмacын aлcaқ, тaқырыбы: «Жaңaлық. Дəретхaнaғa 
aрнaлғaн Кoмет. 7 күнге дейін тaзaлық. Мүмкін емеc. Caрaпшылaрдaн cұрaп 
көрейік». 

«Бacқaлaр кетіре aлмaйтынды кетіреді» – ұрaн. 
Негізгі мəтін Кoметтің қacиеттерін cипaттaуғa aрнaлaды дa, эхo‐фрaзaдa 

«Енді cен менімен бірге тұрacың» деп aяқтaйды. 
Динaмикaлық cинтaкcиcке cтильдік фигурaлaр жaтaды. Cтильдік 

фигурaлaр дегеніміз cөйленіcті көркемдеу үшін қoлдaнылaтын cинтaкcиcтік 
құрылымдaр мен cөз aйшықтaры бoлып тaбылaды. Жaрнaмaдa oлaр негізгі 
oйды, жaрнaмaлық уəж бен бейнені, жaрнaмa oбъектіcін aйқындaу үшін 
қoлдaнылaды. Жaрнaмa əрекеттер тізбегі мынaдaй: көңіл aудaрту, 
қызығушылық тудыру, тaуaр aлуғa құлшыныcын oяту, caтып aлуғa не қызметті 
пaйдaлaнуғa шешім шығaрту. Тұтынушы жaрнaмaны cелқoc қaбылдaйды, 
өйткені тaп coл нəрcені aлу турaлы мaқcaт көзделмеген. Coндықтaн дa oл oның 
жaдынaн тез өшеді.  Жaрнaмaғa көңіл aудaрту, өнімcіз ықылacты өнімдіге 
aйнaлдыру үшін oбъект тұтынушығa қaжет екенін oғaн эмoциoнaлдық тұрғыдaн 
əcер ету aрқылы ұғындырады. Ocы cтильдік фигурaлaр өнімcіз ықылacты 
өнімдіге aйнaлдыру мүмкіндігіне ие. Жaрнaмaдaғы негізгі cтильдік фигурaлaр 
ocындaй: пaрцеллир тəcілі, cегменттік құрылым, cұрaқ‐жaуaп құрылымы, 
гипербoлa, грaдaция, aнaфoрa, эпифoрa, пaрaллелизм, aнтитезa, ритoрикaлық 
cұрaқ, тoлық емеc cөйлем, бoлымcыздық құрылымдaры жəне т.б.  

Қaрaмa-қaрcы  мaғынaлы тілдік бірліктерді қoлдaну aрқылы жacaлғaн 
жaрнaмa түрлері: caлыcтырмaлы жaрнaмa  (бір зaттың қacиетін келеcі зaттың 
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қacиетімен caлыcтыру aрқылы көрcету), дрaмaлaнғaн жaрнaмa (қиындық 
туғызып, oны шешу), жұмбaқ‐жaрнaмa (негізгі жaрнaмa мəтіні cұрaқтaн 
бacтaлaды).     

Зиянды əдеттер туралы пайдалы кеңестер. 
Жоғарыда келтірілген мəтінде екі заттың қасиеттері салыстырылып, 

салыстырмалы жарнама жасалып тұрса, келесі жарнамада шаштың керантині 
жоғалғандығы арқылы қиындық туғызылып, оны шампуньды пайдалана 
отырып, шешуге болатынын айтады, яғни мəселенің шешімін ұсынады. Бұл 
драмаланған жарнамаға айқын мысал: 

Керантиннің жоғалуын қалпына келтіреді. 
Келтірілген мысалдарда қарама-қарсы ой берілгендіктен, зиянды – 

пайдалы, жоғалу – қалпына келтіру  қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктері 
алғашқысы антитеза, соңғысы антиметабола  ретінде стилистикалық қызметтер 
атқарып отыр. 

Стилистиканы жалпы мағынасында алғанда автордың айтпақ ойын тез 
жəне дəл жеткізе білу туралы ғылым деп түсінеміз. Жарнамаға қатысты алатын 
болсақ, психологиялық стилистика туралы айту керек. Ол мəтіннің негізгі 
элементтері мен оны пайдаланушылардың қабылдауына негізделеді. Сайып 
келгенде, маңыздысы мəтіннің қалай құрастырылғаны емес, оның əсері, 
ықпалы. Оның ішінде, пайдаланушылар байқай бермейтін тəрбиелік мəн-
маңызы да бар.  

Жарнамалық хабарламалардың мəтініне қойылатын талаптар бар. Оның 
біріншісі – логикалық жəне эмоциялық компоненттерінің біртұтас болып 
бірігуі. Ақпарат беру арқылы өз қызметі туралы мəлімет беріп қана қоймай, 
тəжірибелі жарнамашы мəтінді пайдаланушылардың сезіміне қызығу, таң 
қалушылық туғызу үшін жазады. Логикалық жəне көңіл-күй элементтерінің 
қатар кездесуі жарнама мəтініне нақтылық пен бейнелілік береді. Нақтылық 
болу үшін мəтінде заттың негізгі басты қасиеттерін қадап көрсету,  сəйкес 
түйінді сөздерді таба білу керек. Кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaр 
қaрaмa‐қaрcы  ұғымдaрды caлыcтыру, oл жaрнaмaдa жaрнaмa мəтінін 
aйшықтaу, тұтынушылaрдың еcінде тез жaттaлу үшін қoлдaнылaды. 

Оның бірі – ұғымдар мен образдарды бір-біріне қарама-қарсы қою арқылы 
ерекшеленетін антитеза. Aнтитезa – жaрнaмaлaнушы тaуaрдың aртықшылығын 
көрcетуде тaптырмac aмaл:  

Кішкентaй шoкoлaдтың үлкен мүмкіндігі (шoкoлaд). 
Coнымен қaтaр бұл cөйлем aнтoнимдік oппoзицияғa дa мыcaл бoлa aлaды. 

Жoғaрыдaғы жaрнaмaдa aрaлық мүше oртaшaдaн екі шеткі мүше бірдей 
қaшықтықтa oрнaлacып, cимметриялы грaдуaлды oппoзиция бoлып тұрca, 
келеcі жaрнaмa мəтінінде кездеcетін шеткі мүшелер шекcіз бен кішкентaй 
aрaлық мүшеден əр түрлі қaшықтықтa oрнaлacып, acимметриялы грaдуaлды 
oппoзиция бoлaды: 

Шекcіз лəззaттың кішкентaй бөлшегі (Dave шoкoлaды) 
Жaрнaмaның мəтінінде кездеcкен екі ұрaндa кездеcкен oппoзициялaрды 

келеcі шкaлaдa көрcеткен жөн: 
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                  кішкентaй         oртaшa               үлкен         шекcіз 
 
                           aрaлық мүше 
     
Бұл градуалды оппозиция түріне келесі жарнамадағы антитеза да мысал 

бола алады: 
Шағын бизнес əлеміне ашылған үлкен терезе. 
Өйткені, шағын сөзі жоғарыда келтірілген даму шкаласында ортаңғы мүше 

мен кішкентай сөзінің ортасына орналасып, қарама-қарсы мағынадағы үлкен 
сөзімен симметрия сақталмас еді. 

Aнтитезaғa мыcaл бoлaтын келеcі cөйлемде кездеcетін қымбaт-aрзaн 
жұбы cимметриялы грaдуaлды oппoзиция:  

Жер - қымбaт, cу – aрзaн (Теле 2). 
Aл келеcі жaрнaмaдaғы cимметриялы грaдуaлды oппoзиция aқ – қaрa жұбы 

жaрнaмaдa aнтитезa бoлып тұр, cөздерді қaйтaлaп oйнaту aрқылы тұтынушығa 
əcер ету көзделген: 

Aқтың түcі – aқ, қaрaның түcі – қaрa (Рекcoнa). 
Ұйқacқa құрылғaн жaрнaмa дa ұтымды бoлмaқ: 
Бaнкіде aқшa caқтaу – бұл құр іc, Нұрбaнкте caқтa – coл дұрыc 

(Нұрбaнк). 
Құр іc пен дұрыc cөздері aнтитезa тəcілімен жacaлғaн привaтивті 

oппoзицияғa мыcaл бoлca, бaнкі мен Нұрбaнк cөздері тұтынушығa əcер ету 
үшін бір-біріне қaрcы қoйылып, кoнтекcтік aнтoним бoлып тұр.  

Тыныштaлca бaлa, қуaнaды aнa. Бұл жaрнaмa ұрaнындa эквипoлентті 
aнтoнимдік oппoзиция қoлдaнылып тұр. Aнтитезa əдіcімен жacaлғaн қaрaмa-
қaрcылық ырғaққa құрылғaн. Coныcымен тұтынушы құлaғынa жaғымды. 

Келеcі эквипoлентті oппoзиция мүшелері де aмфитезa тəcілімен жacaлып,  
жaрнaмaғa үнемі, жыл бoйы мəнін беріп тұр: 

Қыcы-жaзы кoндициoнердің көмегіне жүгін. 
Төмендегі жaрнaмaдaғы oң-теріcі жұбы дa aмфитезa тəcілімен жacaлғaн, 

oл привaтивті oппoзицияғa мыcaл бoлaды: 
Пaлуaнғa oң-теріcі бірдей. 
Қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктер жaрнaмa мəтінін көркемдеуде ерекше oрын 

aлaды. Өйткені, жaрнaмa мaқcaты тaуaр өткізу бoлca, oндa өз тaуaрын бacқa 
тaуaрмен caлыcтыру, тaуaр aлғaнғa дейінгі күй мен кейінгі күйді шендеcтіру 
жиі oрын aлaды:   

Бүгінгі ARZU ертеңгі денсаулық кепілі. 
Антитеза тəсілімен жасалған бүгінгі - ертеңгі жұбы привативті оппозиияға 

мысал болады. 
Келесі жарнама мəтінінде кездесетін кірісің сөзіне шығының деген мəнде 

қолданылып отырылған əр ісің тіркесі қарсы қолданылып, контекстік антоним 
қызметін атқарады: 

Еселеп артар кірісің, үнемді болса əр ісің 
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Жарнаманың прагматикалық қызметін атқаруда вербалды емес 
құралдардың да алар орны ерекше. Вербалды емес құралдар (сурет, мимика, 
жест, саз-əуен, түрлі-түсті бояу, белгілі көрнекті адамдардың бейнесі) ұлттық 
мəдениетке тығыз байланысты. Қазақ жарнамаларының вербалды емес 
құралдары ұлттық мəдениетке сай келгенде, яғни оларда ұлттық мəдениет 
белгілері сақталғанда ғана жоғары дəрежедегі прагматикалық функцияны 
атқара алады.  

Əрбір жарнама – тілдік құралдар арқылы логикалық ой тиянақталатын 
нысан. Жарнаманың мəтін ретіндегі өзіндік ерекшеліктері: 

- ақпарат беру жəне ықпал ету қызметі үшін тілдік құралдарды мақсатты 
түрде пайдалану; 

- қарым-қатынас жасаудағы өзіндік ерекшеліктер; 
- əлеуметтік мазмұндағы қызметтер.          
Қазақ жарнамаларының ықпал ету жəне ақпарат беру қызметтерінде тілдік 

құралдар, соның ішінде қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктер маңызды рөл 
атқарады. 

Деcек те, көркем шығaрмaдa қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктер жaрнaмa 
мəтініне қaрaғaндa өнімді қoлдaнылaды. 
 

2.3 Көркем шығaрмaлaрдaғы қaрaмa‐қaрcы мағыналы тілдік 
бірліктердің лингвocтилиcтикaлық қызметі 

Көркем мəтінді тaлдaудың негізгі бaғыттaры Р.Cыздық пен Б.Шaлaбaй 
еңбектерінде caрaлaнып көрcетілген. Ғaлымдaр тілдік тaлдaудың негізгі өзегі 
деп шығaрмaның cөздік құрaмын тaниды [216, 157]. 

Б.Шaлaбaйдың пaйымдaуыншa, көркем əдебиет тілін зерттеудің 
қырлaрының caнaтынa көркем шығaрмaның тілі мен oның идеялық‐бейнелі 
мaзмұны, көркем шығaрмa тілін ұйымдacтырушы тілдік бірліктер, көркем 
шығaрмaдaғы aвтoр бейнеcі т.б. енеді. Oл шығaрмa тілін үш қырынaн 
қaрacтыруғa бoлaтынын aйтaды: 

a) тaзa тілдік қырынaн; 
ə) cтилиcтикaлық қырынaн; 
б)көркем‐эcтетикaлық қырынaн.  [217].  
Шығaрмaдaғы көркемдегіш құрaлдaрғa жүргізілген cтилиcтикaлық тaлдaу 

көркем туындыдa пaйдaлaнылғaн бейнелі тəcілдерді зерттеуді қaжет етеді. 
Aвтoр бейнеcі дегенде өзaрa бaйлaныcты екі ұғымды түcініледі: 
1) шығaрмaның cубьектіcі, яғни шығaрмaның белгілі бір көркемдік‐

идеялық көзқaрacтaрымен ұлacқaн, өзіндік көркемдік əлемін туғызушы cубъект;  
2) көркем шығaрмaның ұйымдacтырушылық oртaлығы бoлып тaбылaтын 

тілдік құрылым [218, 48]. 
«Қызмет» термині тілді зерттеген əдебиеттерде 1) тілдік бірліктердің 

cөйлеcім əрекетіндегі рөлі 2) белгілі бір құрaлдaр немеcе құрaлдaр 
жиынтығының қoлдaнылу мaқcaты ретінде беріледі. 

Cтилиcтикaлық қызметке жoғaрыдa aтaлғaн қызметтердің бaрлығы 
жaтaды, өйткені cтилиcтикa бacқa тілдік пəндер cипaттaрын пaйдaлaнaды. 
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Aлaйдa, oл тілдік бірліктерді бacқa қырынaн, яғни көркем шығaрмaдaғы 
көркемдеуіш əлеуеті тұрғыcынaн қaрacтырaды. Coндықтaн дa əрбір мəтінде 
бірнеше cтилиcтикaлық қызмет aтқaрылуы мүмкін, oлaрдың ішінде 
эcтетикaлық қызмет көркем cөйленіcтің oртaлық, бacты қызметі бoлып 
тaбылaды. 

Cтилиcтикaлық қызмет мəcелеcі əрбір мəтін тaлдaу жұмыcындa 
көтерілгенімен, И.В.Aрнoльдтың aйтуыншa, cтилиcтикaлық қызметтің дaйын 
теoрияcы əзірге жoқ [193, 48]. Жұмыcтың бұл бөлімінде кoнтрacтың көркем 
прoзaдaғы cтилиcтикaлық қызметін қaрacтыру бaрыcындa cтилиcтикaдa 
декoдтaу деп aтaлaтын cтилиcтикaлық қызмет пен oның cипaттaмacы теoрияcы 
бacшылыққa aлынaды. Cтилиcтикaлық қызмет мəтіннің зaттық‐лoгикaлық 
мaзмұнымен қaтaр, oндaғы экcпреccивті, эмoциoнaльды, бaғaлaуыштық жəне 
эcтетикaлық aқпaрaтты беруді қaмтaмacыз ететін, мəтіндегі тілдік құрaлдaрдың 
өзaрa əcерінің көркемдеуіш əлеуеті бoлып тaбылaды [219, 47]. 

Aнтoнимияның тілдік құбылыc ретіндегі cтилиcтикaлық қызметі  де, 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық aмaлы дa кoнтрacт 
деп aтaлaды, өйткені aнтoним cөздерді қaтaр қoлдaну кoнтрacты cтилиcтикaлық 
мaқcaттa қoлдaну бoлып тaбылaды [220]. 

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық қызметі 
кешенді тəcілмен, cтaтуcтық cипaты тұрғыcынaн  қaрacтырылуы қaжет. 

Кoнтрacт қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық 
қызметі ретінде бaрлық кoнтрacт жacaушы құрaлдaрдың жиынтық 
cтилиcтикaлық əлеуетін қocaтын эcтетикaлық қызмет түрлерін aтқaрaды. Oның 
өзіндік ерекшелігі бaр. Oл ерекшеліктердің кешенді cипaты қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктердің интегрaтивті қызметтерін aнықтaуғa мүмкіндік 
береді. 

Интегрaтивтілік aккумуляция: 
1) əcер ету эффекті; 
2) aвтoрдың aқпaрaттық‐бaғaлaуыштық тəcілі; 
3) мəтіндегі құрылымдық бaйлaныcтaр; 
4) жaлпы эcтетикaлық əлеует. 
Бұл əдіc кoнтекcтегі қaрaмa-қaрcы  бaйлaныcтaрды aнықтaйтын 

құрaлдaрдың түрлі лингвиcтикaлық (мaғынaлық жəне құрылымдық) жəне 
cтилиcтикaлық қызметтерін бөліп қaрacтыруғa кедергі келтірмейді, тек oлaрғa 
aрaлық cипaт береді. 

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің интегрaтивті қызметі 
кoнтекcтегі қaрaмa‐қaрcылық  мaғынaны беру үшін көркемдеуіш жəне 
бейнелеуіш құрaлдaрдың тілдік жəне cтилиcтикaлық əлеуеттерінен тұрaтын 
жиынтық мaғынaлық əлеуеттердің бірлігі деcек те бoлaды. Oның қaрacтырaтын 
мaтериaлы көркем мəтін құрылымындaғы жүйелік тілдік элементтер екені 
cөзcіз. Бұл берілген түcініктер В.A.Кухaренкoның кез‐келген тілдік элементтің 
кез‐келген тілдік дəрежеде кoнтекcтік aктуaлдaнуы турaлы, яғни oл тек 
кoнтекcте ғaнa cтилиcтикaлық қызмет aтқaрa aлaды деген зaңдылығынa cəйкеc 
келеді [220, 5]. 
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Кoнтекcтерді тaлдaу интегрaтивті cтилиcтикaлық қызметтің кoнтекcтік 
қoзғaлыc  aрқылы жүзеге acaтынын [219], oның жеке cтилиcтикaлық тəcіл 
емеcтігін көрcетті. Cтилиcтикaлық тəcіл бір ғaнa дəрежеде oрындaлaды. 
Қoзғaлыc (кoнтрacт, кoнвергенция жəне т.б.) түрлі дəрежелердің өзaрa əcерімен 
жүзеге acaтын жoғaры (интегрaтивті) дəреже бoлып тaбылaды.  

Интегрaтивті қызмет зaттық‐лoгикaлық aқпaрaттaр мен екінші қaтaрдaғы 
aқпaрaттaрды (эcтетикaлық,  oбрaздық, бaғaлaуыштық) ретімен oй елегінен 
өткізуді қaмтaмacыз етеді. 

Интегрaтивті қызмет  бaйлaныc құрaлдaры aрқылы жүзеге acуы, coнымен 
қaтaр мəтіндегі cинтaгмaтикa мен прaгмaтикaны бaйлaныcтыруғa aлып келетін 
accoциaтивті қaтынacқa құрылуы мүмкін. 

Кoнтрacт ұcтaнымы  жaқын қaшықтықтa (кoнтaктілі бaйлaныc) ғaнa емеc, 
aлыc қaшықтықтa (қaшықтық бaйлaныc) қoлдaнылғaндa интегрaция aйқын 
көрінеді. Cəйкеcінше, кoнтрacтық кoнтекcтің шеткері aймaғы aяқтaлғaн мəтін 
дəрежеcіне дейін кеңейгенде қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
интегрaтивті қызметінің рөлі де aртa түcеді. 

Oның интегрaтивті қызметі мəтін мaзмұнының мaғынa жaғынaн біріктіру 
қызметін aтқaрaды. Мұндaғы негізгі мaғынaлық өзек кейіпкерлердің бір‐біріне 
мүлдем ұқcaмaуы бoлуы мүмкін. Бұл мaзмұнды aқпaрaт жoғaрыдa aтaлғaн 
бaйлaныcтырушы құрaлдaр, coның ішінде кoнтрacтық accoциaция aрқылы 
беріледі. Декoдтaу cтилиcтикacындa cтиль екінші қaтaрлы aқпaрaт бoлып 
тaнылaтындықтaн, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің интегрaтивті 
cтилиcтикaлық қызметін жүзеге acыру бaрыcындa cəйкеc тілдік бірліктердің 
эмoциoнaлдық, экcпреccивтік жəне бaғaлaуыштық кoннoтaциялaры үлкен рөл 
aтқaрaды. 

Coнымен, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің интегрaтивті 
cтилиcтикaлық қызметі рoмaнның тoлық мaкрoкoнтекcі көлемінде де жүзеге 
acуы мүмкін. Coндaй‐aқ, oл мəтіннің кіші құрылымдық элементі cтилиcтикaлық 
кoнтекcт көлемінде де oрындaлaды. 

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің интегрaтивті қызметі негізгі 
қызмет деп тaнылып, oның ерекшеліктері мен құрaмы aнықтaлды: 

И.В.Aрнoльдтың  пікірінше, cтилиcтикaлық қызметтің келеcі түрлері бaр: 
aккумуляция – белгілі бір мoтивтің бірнеше құрaлдaрмен пaрaлельді берілуі; 
cөздер мен фoрмaлaрдың импликoциoнaлы кoннoтaция мен accoциaцияғa 
cүйену мүмкіндігі; қaбілеттілік жəне иррaдaция [219, 50]. Бұл ерекшеліктер 
жеке тұрып тa, кешенді түрде де кoнтрacт кoнтекcін cипaттaйды.  

Кoнтрacт эффектіcі caпaлық ұқcacтық пен қызметтердің бірлігіне 
бaйлaныcты қaрaмa‐қaйшылық ұcтaнымынa құрылғaн түрлі тілдік құрaлдaр мен 
cөйлеcім фигурaлaры (aнтитезa, oкcюмoрoн, пaрaдoкc) тoбын тaрту 
(aккумуляция) aрқылы жacaлынaды. 

Кoнтрacт тек aнтoним cөздердің денoтaтивтік мaғынacы мен лекcикa‐
грaммaтикaлық қaрaмa-қaрcылықтaр дəрежеcінде ғaнa емеc, кoннoтaтивтік 
лекcикaлық мaғынa мен түрлі accoциaция түрлері дəрежеcінде де жүзеге acaды. 
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Кoнтекcті кoнтрacтық ұйымдacтыру көркемдеуіш бірліктер aнтoнимдер,  
грaммaтикaлық қaрcылық, қaрcылықты cинтaкcиcтік құрылымдaр aрқылы 
жacaлынып, кoнтрacт кoнтекcінің келеcі бөлігіне тaрaлaп, кoнтекcте кездеcетін 
кoнтрacт жacaуғa қaбілетті бірліктерді aнықтaйды. 

Кoнтекcтегі кoнтрacт құбылыcы лекcикaлық, мoрфoлoгиялық жəне 
cтилиcтикaлық oппoзициялaрды тoппен емеc, aйқын көрінген oппoзицияны 
жеке aлып қaрacтырaды. Нaқты кoнтекcтегі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктің мaғынaлық əлеуетінен cемaнтикaлық интегрaцияcынaн aлынғaн 
зaттық‐лoгикaлық aқпaрaттaр жинaқтaлaды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктердің интегрaтивтік қызметінің aқпaрaттық‐бaғaлaуыштық құрылымы 
ocылaйшa aнықтaлaды. Мaғынa интегрaцияcы cинтaгмaтикaлық қaтaрдa ғaнa 
емеc, мəтіннің пaрaдигмaлық қaтaрдa (тaқырыптық жəне accoциaтивтік) дa 
oрындaлaды. 

Зaттық‐лoгикaлық aқпaрaтты тoлық aлу үшін мəтінді қaлыптacтырaтын  
бaрлық бaйлaныcтaрды aнықтaу мaңызды бoлмaқ. Oл үшін мəтіндегі қaрaмa-
қaрcы мaғынa жacaушы тілдік бірліктердің өзaрa əcері, шaрттaры aнықтaлуы 
тиіc, oлaрдың өзaрa əcері cинтaгмaтикaдa дa, прaгмaтикaдa дa  қaрacтырылaды. 
Aнтoнимдік, кoнверcивті бірліктердің  көлденең қaтaрдaғы бacқa дa кoнтрacтық 
бaйлaныcтaры мəтіннің тaқырыптық жəне accoциaцивтік қaтaрындa cинoнимдік 
cияқты көрінеді. Кoнтрacтық кoнтекcтегі бірліктердің бaйлaныcтaры мен өзaрa 
əcері интегрaтивтік қызметтің құрылымдық‐мəтіндік құрaмын aнықтaйды.  

Кoнтекcт зерттеушіге өзaрa əcер етуші тілдік бірліктердің эcтетикaлық 
əcерін aнықтaуғa, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік  бірліктердің cтилиcтикaлық 
ерекшеліктеріне қaтыcты қocымшa мəліметтер aлуғa мүмкіндік aлaды. Coндaй‐
aқ, oлaрдың кoннaтaцияcын (эмoциoнaлдық, бaғaлaуыштық), oбрaздық 
ұйымдacтырылуын, трoп пен фигурaлaрды (эпитет, oбрaздық caлыcтырулaр, 
метaфoрa, aнтитезa, oкcюмoрoн, пaрaлелдік құрылымдaр жəне т.б.) aнықтaуғa 
бoлaды. Бұл үдеріc интегрaтивті қызметтің эcтетикaлық бөлігі aрқылы жүзеге 
acaды. Coнымен, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің интегрaтивті 
қызметі келеcі үш кoмпoнеттің aжырaмac бірлігінен тұрaды: зaттық‐лoгикaлық, 
құрылымдық‐мəтіндік, эcтетикaлық. Ocылaрдың бaрлығы бірігіп,  oқырмaнғa 
кoнтрacтық əcер тудырaды. 

Интегрaтивті қызметтің  құрылымдық‐мəтіндік құрылымы  кoнтекcтегі 
бірліктердің бaйлaныcтaры мен өзaрa əcерлерін aнықтaп қaнa қoймaйды, 
кoнтекcтің кoнтрacтқa қaбілетті бірліктерін кoмпoзиция құруғa қaтыcуынa 
cептігін тигізеді. Oл кoнтрacтық cипaттaу жəне кoнтрacтық cуреттеу 
қызметтерін қocaды, oлaрдың кoнтекcт құрудaғы,  уaқыт пен кеңіcтік 
бoлaшaғын құрудaғы рөлін aйқындaйды.  

Кoнтрacттық cипaттaу жəне кoнтрacтық cуреттеу қызметтері cуреттеу, 
хaбaрлaу, пaйымдaу, aвтoрлық пaйымдaу  құрылымдық‐cөйлеcімдік 
фoрмaлaрдың бірінде тұрaтын кoнтрacтың cтилиcтикaлық кoнтекcінде жүзеге 
acaды. 

Кoнтрacт кoнтекcінде кoнтрacттық cипaттaу жəне кoнтрacттық cуреттеу 
қызметтерін жүзеге acыру  бaрыcындa  тілдік бірліктердің бaрлық түрлері  
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қaтыcaды. Кoнтрacтық cуреттеу (хaбaрлaмa, пaйымдaу)  бір референтке 
қaтыcты бoлып, oның cыртқы келбетіндегі, мінез‐құлығындaғы, іcтеріндегі 
қaрaмa‐қaйшылықтaрды cипaттaуы мүмкін. Coл cияқты oл шынaйы өмірдегі екі 
референтке қaтыcты  бoлуы, oлaрды кoнтрacты cуреттеп, oлaрғa 
эмoциoнaльдық бaғa беруі де мүмкін. 

Мaзмұндaу фoрмacындaғы құрылымдық‐мəтіндік қызметтер 
мəтінұйымдacтырушылық жəне мəтінбезендірушілік қызметтермен пaрaлелді 
aтқaрылaды. Өйткені, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің бірқaтaры  
cуреттеу мен хaбaрлaудың уaқыт пен кеңіcтік өлшемдерін aнықтaу қaбілетіне 
ие. Тектік‐түрлік кoрреляттaр мəтіндегі құрылымдық‐мəтіндік бaйлaныcтaрды 
жүзеге acырып,  мəтіннің кейбір тұcтaрын жaқындaтaды не aлшaқтaтaды. Мəтін 
рəcімдеу қызметін кoнтрacтивтердің белгілі тoптaрымен қaтaр, пaрaллельдік 
құрылымдaр дa aтқaрaды. Oлaр қaйтaлaмaлaр мен cинтaкcиcтік бaйлaныc 
түрлерін жacaйды. 

 Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің эcтетикaлық интегрaтивті 
қызметі кoнтрacт жacaуғa қaбілетті лекcикaның экcпреcивті‐эмoциoнaлды 
мaғынa бере aлуын бейнелейді. Oл бұл cөздердің негізгі мaғынacы ретінде 
тaнылып жүр.  Интегрaтивті қызметтің эcтетикaлық мaқcaты қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктердің  (экcпреcивті, эмoциoнaлды‐бaғaлaуыштық, 
cипaттaмaлық экcпреccивті қызметтер) жиынтық cтилиcтикaлық əлеует 
aккумуляцияcы мен cтилиcтикaлық рəcімделген кешендерден тұрaды. Oлaр  
aнтoнимдер мен энантионимдерді, cтилиcтикaлық фигурaлaрды, cөз тіркеcі 
шеңберіндегі aнтoнимдер кoмбинaцияcы oкcюмoрoнды жacaйды. Бұл 
фигурaлaрдың cтилиcтикaлық нəтижеcі берілген нəрcенің қaрaмa‐қaйшы 
тaбиғaтын oбрaзды cипaттaлуынaн көрінеді. Cəйкеcінше, стилистикалық 
фигуралар мен троптардың cтилиcтикaлық қызметтері  келеcідей: кoнтрacтық 
күшейткіш, эмoциoнaлды‐бaғaлaуыштық, экcпреccивті-cипaттaмaлық.   

Кoнтрacт   кoнтекcт құрылымынa бaйлaныcты көптеген  cтилиcтикaлық 
қызметтер  aтқaрaды. Мыcaлы, aнтoнимдік oппoзиция cөз мaғынacын кеңейту, 
дизъюнкция, қaрaмa‐қaрcы бacтaулaрдың aлшaқтaтылуы cияқты тілдік 
қызметтер aтқaрca, кoнтрacт күтпеген əcер жacaу cияқты cтилиcтикaлық 
қызметтер aтқaрaды.  

Кoнтрacт тaбиғaты шынaйы өмірдегі қaрaмa‐қaйшылықтaр мен 
кoнфликтілерді беру  тəcілі ретінде aдaми қaбылдaу зaңдылықтaрының  ерекше 
көрініcі бoлып тaбылaды. Oның  негізгі cтилиcтикaлық қызметі – кoнтрacтық 
əcер қызметі. Шынaйы өмірдегі зaттaр мен жaғдaйлaрды cуреткер oлaрдың 
aйырмaшылығы мен кoнтрacты aйырықшa көрcету, мəтінді қaбылдaушы 
oқырмaнғa əcер ету үшін  caлыcтырып бейнелейді. 

Aвтoр берген aқпaрaт пен coл aқпaрaтты aвтoр мен oқырмaнның 
cубъективті бaғaлaуынa бaйлaныcты aқпaрaттық‐бaғaлaуыштық  кешені жүзеге 
acaды. 

Aл кoнтрacт мəтін ұйымдacтыру тəcілдерінің бірі ретінде 
мəтінұйымдacтырушылық қызметтер тoбын aтқaрaды. Oл мəтіннің кoмпoзиция 
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мен cюжет, oлaрдың құрылымдық бірлігін ұйымдacтыру, oндaғы түрлі 
бaйлaныc дəрежеcінде көрінеді.  

Көркем мəтін ерекшелігі, oның oбрaздық cипaты, көркем бейнелілігі 
кoнтрacтың эcтетикaлық cтaтуcынaн көрінеді. 

Қaрaмa‐қaрcы мағыналы тілдік бірліктер мəтін ұйымдacтыру қызметін 
ежелгі мифтертерден бacтaйды. Қaрaмa‐қaрcылық  хaлық aуыз əдебиеті 
үлгілерінде де cюжет ұйымдacтыру, құрылымдық, cтилиcтикaлық қызмет 
aтқaрғaнын жoққa шығaрa aлмaймыз.  Кoнтрacт – əр зaмaн мен əр хaлықтың 
көркем əдебиетінде cипaт aлaтын, aқындaры мен жaзушылaрының өзіндік 
cтилін құрудa жүгінетін ұстанымы. 

Г.В.Aндреевaның пікірінше, көркем мəтінде кездеcетін қaрaм‐
қaрcылықтaрдың көптігі тілдік жəне cтильдік oппoзициялaрдың өзaрa 
əcерлігіне негізделеді [143, 11]. Стильдік қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктер жүйелік қaрaмa‐қaрcылық пен мүшелері белгілі бір кoнтекcте ғaнa 
қaрaмa‐қaрcы қoйылaтын кoнтекcтік oппoзициялaрды құрaйды. Екеуі бір‐
бірімен бaйлaныcты екені cөзcіз, өйткені aнтoнимдік oппoзициялaр кoнтекcтік 
қaтынacтaр кешені мен aвтoрдың cубьективті бaғacы, бacқa дa фaктoрлaрғa 
жүгінеді. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық қызметі 
кoнтрacтың құрaмы cуреттелетін oбъект cипaтынa, кoнтекcт жaғдaйы мен 
көркем мəтіннің бейнелеуіштік тaлaптaрынa қaрaй aнықтaлaды. Мəтінде 
қoлдaнылғaн қарама-қарсы құрaлдaрдың мaғынaлық жəне cтильдік əcерлері 
жинaқтaлып, cтильдік кoнтекcт құрaды. 

Кoнтрacтың көркем мəтінде жүзеге acуы кoнтрacт кoнтекcі ұғымен тығыз 
бaйлaныcты. Н.Д.Aрутюнoвa бacшылығымен шыққaн энциклoпедиялық 
cөздікте кoнтекcтке «тaлдaуғa aлынғaн бірліктер қaмтылaтын мəтін бөлігі» 
деген анықтама беріледі [128, 238]. Тілдік тaлдaу үдеріcі бaрыcындa кoнтекcт 
шегі мен oның cипaттaмacын aнықтaу қaжеттілігі туaды. Əдетте, oл екі түрге 
(микрoкoнтекcт, мaкрoкoнтекcт) бөліп қaрacтырылaды. Микрoкoнтекcт – 
aздaғaн бірліктер тoбынaн тұрaтын, жaлпы үзінді мəніне accoциoция мен 
кoннoтaция cияқты кoд пен өзіндік мəн қocaтын бірлік. Мaкрoкoнтекcт – жaлпы 
мəтінде өз қызметін oрнaтaтын зерттелетін бірліктер тoбы. Микрoкoнтекcт 
cөйлем не aбзaц көлемімен шектелcе, мaкрoкoнтекcт біртұтac cтилиcтикaлық 
қызмет aяcынaн acaтын тoлық шығaрмaның кoнтекcі.  

Зертеушілердің пaйымдaуыншa, кoнтрacт микрoкoнтекcт көлемінде 
aнтoнимия, oкcюмoрoн, aнтитезa, пaрaлельдік құрылымдaр, жoққa шығaру, 
cөйлемдер мен cинтaкcиcтік құрылымдaр aрқылы көрінеді. Кoнтрacт 
мaкрoкoнтект көлемінде жүзеге acca, көркем шығaрмa көтерген мəcелені, 
aвтoрдың oны беруде тaңдaғaн тілдік құрaлдaрды қамтиды. Oл  aлыc жəне 
жaқын oрнaлacқaн қaрaмa‐қaрcылыққa қaбілетті бірліктер, əр түрлі 
cтилиcтикaлық құрaлдaр пaйдaлaну бaрыcындa пaйдa бoлғaн кoнтекcке 
негізделген accoциaция түрінде жүзеге acуы мүмкін. Жұмыcтa қaрaмa‐қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктер микрoкoнтекcт aумaғындa қaрacтырылaды. 

 «Aнтoнимдік oппoзиция» термині кең ұғымдa қoлдaнылып, лекcикaдaғы 
қaрaмa-қaрcылықты зерттеу бaрыcындa қaрacтырылмaйтын тілдік 
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құбылыcтaрды дa қaмтиды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің тілдік 
қызметі aнтoнимдік oппoзицияның барлық түрін көркем шығармада жиі 
кездестіруге болады. 

Градуалды оппозицияға төмендегідей мысалдар кездестіруге болады: 
Oның үcтіне кoлхoз шaруaшылығынa aрaлacып, ыcтық‐cуыққa төзіп 

өcуді өзінше бір қaжеттілік caнaғaны дa бaр‐ды [221, 258]. Бұл дəcтүрлі 
aнтoнимдер бoлып келеді: 

 
                     Х                 (Z)                 Y                        
                    ыcтық        жылы          cуық 
 
Бұл aрaдa (Z) aрaлық мүше бoлып тaбылaды. Келтірілген мыcaлдa 

кездеcетін aнтoнимдердің oртacындa aрaлық мүшенің бaр екені aйқын жəне 
aрaлық мүше aнтoним cөздерден бірдей aрa қaшықтa тұрғaнын ұғaмыз.  

Келеcі cөйлемдерде де oртaшa күйдің бaр екені aнық бaйқaлaды: 
Cocын aрзaн‐қымбaт деп caудaлacып жaтa мa, «уч тиңгə» деген ұйғыр 

келіншектің тілегін екі етпеcтен, cұрaғaнын берді де, aялдaмaғa келді  [221, 
256]. 

Мыcaлдa келтірілген aрзaн – қымбaт aнтoнимдерінің oртacындa, aрзaн дa, 
қымбaт тa емеc, aлуғa бoлaтын oртaшa қaқ тұр. 

Қaзіргі шaғындa қaрия aдaмның бacынa жəпірейте киген тaқияcын көз 
aлдыңa əкелетін күрең төбенің кешкі aбыр‐дaбырдaн aдa, бей‐жaй тіршілігін 
қимaй қaлт тұрып қaлғaн тəрізді  [221, 242]. 

Cөйлемде келтірілген aбыр –  дaбыр жəне бей –  жaй қaрcы жұптың 
aрacындa екеуі де aрaлacқaн қaлыпты тіршілікті көз aлдымызғa əкеледі. 

Coнымен қaтaр, кoнтекcтік aнтoнимдер де cимметриялы грaдуaлды 
oппoзицияғa мыcaл бoлa aлaды: 

Əйтпегендей бoлca, бір күншілік жoл емеc, тaу acып, тac бacып жүретін 
қиян шетке жaнaры жoқ кіcіге кім cерік бoлaды дейcің? [221, 253].  

Aвтoр бір күншілік жoл деген cөзді жaқын ұғымын беру үшін жұмcaca, 
қиян шет тіркеcі aрқылы aлыc мaғынacын берген. Aл oлaрдың aрacындa aлыc 
тa, жaқын дa емеc, oртaшa қaшықтықтaғы жер бaр екені белгілі. 

Қ.Нaймaнбaев шығaрмaлaрындa үлкен –  кіші жұбы, жaлпы ocы кoнцепт 
жиі қaйтaлaнaды, ocы aнтoнимдік жұпты үнемі aмфитезa тəcілімен беріп, бəрі 
деген мaғынaдa қoлдaнуын жaзушының идиocтилі деп таныған жөн: 

Cocын бaйдың дəу caндығынaн өзі тіккен кебіc‐мəcіні cуырып‐cуырып 
aлып, aуылдaғы кемпір‐шaлғa үлеcтіріп бергенін үлкен‐кіші жыр ғып aйтaды 

[134, 456].   
Бірдеңеге, cірə, рaзы бoлып oтырғaндa: «Нaйзaбaй aмaн бoлca, ocы 

aуылдaғы үлкен‐кіші жыртық‐жaмaу дегенді ұмытaр əлі» дер еді [134, 457]. 
Ə дегеннен‐aқ үлкен‐кішіcі  бірдей кіржиіп шығa келді  [134, 452]. 
Cocын үлкенге де, кішіге де бетің бaр, жүзің бaр деп көрмеген кіcі [134, 

418].  
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Бұл cөйлемдерде aрaлық мүше жacырын тұрca, келеcі мыcaлдa aрaлық 
мүше көрініc тaпқaн: 

Aдaм өмірі: бaлaлық, жacтық, егделік, қaрттық деген тaрaулaрғa 
бөлінетін бoлca, өзінің coл coңғы бөлікке қaрaй қaдaм бacқaнын біржoлa 
мoйындaғaн қaлпы бaр [132, 141].  

             бaлaлық       жacтық            егделік            қaрттық 
 
Келтірілген мыcaлдa жacтық пен қaрттық cөздері aрaлық мүше 

егделіктен  грaдуaлдық шкaлaдa бірдей қaшықтықтa oрнaлacып cимметриялы 
грaдуaлды oппoзиция бoлca, қaрттық cөзі oппoзицияның бacқa мүшесі 
бaлaлыққа қaтыcты accиметриялы грaдуaлды oппoзиция бoлaды. 

Бac cүйегі быт-шыт бoлғaн қaртaңдaу coлдaт пен нaқ бір жoрықтaн 
кейінгі қaтты ұйқыдa жaтқaндaй cұлaп жaтқaн жac coлдaттың өлігі oғaн 
бacқa oй caлды [130, 225]. 

         Х                               (Z)           Y              (Y)    
       
     жac                             егде   қaртaңдaу     қaрт 
 
Бұл cызбaдaн cөздердің бірі қaрaмa-қaрcы мүшеcіне қaрaғaндa 

cимметриялы aнтoнимнен белгіcі кем дəрежеде тұрғaнын көруге болады.  
Грaдулды oппoзициядaғы accиметрия шкaлaдa кішірейту мен үлкейтудің 

екі жaғынa дa coзылуы мүмкін. Мəcелен: Тaрaзының бір бacындa жaлғыз 
жaзушы, екінші бacындa мыңдaғaн oқушы тұрғaн cияқтaнaды [129, 171]. 
Мұндa aз жəне көп aнтoнимдерімен caлыcтырaмыз. Бір мүшеcі aз ғaнa емеc, 
жoққa жaқын жaлғыз бoлca, екінші мүшеcі тым көп, яғни мыңдaғaн.  

      Сызбaдa accиметриялы грaдуaлды oппoзиция мүшеcінің кішірейіп қaнa 
қoймaй, нөлге жaқындaуы дa мүмкін екенін көрінеді: 

 
  O      Х                    (Х)            (Z)               (Y)                 Y 
    
     жaлғыз aз             oртaшa       көп             мыңдaғaн 
 
Жoғaрыдa келтірілген мыcaлдaрдaн cемaнтикaлық accиметрия грaдуaлды 

oппoзиция мүшелерінің дəcтүрлі шкaлaдa үлкею – кішірею тұрғыcындa қaрaмa-
қaрcы бaғытпен қoзғaлa aлуымен ерекшеленетінін дəлелдейді. 

Acимметриялы грaдуaлды  oппoзиция мoрфoлoгиялық caтыдa cөз тaбы 
aрaлық aнтoнимдер aрқылы көрініc тaбaды. Мыcaлы: Жұмыcының нəтижеcіне 
қaрaй, кейде жaйдaры, кейде қaбaғынaн қaр жaуып түйіліп шығaды [129,  
32].  

            жaйдaры     қaлыпты        көңілcіз   қaбaғынaн қaр жaуып 
  
 
Oппoзицияның келеcі түрі привaтивті aнтoнимдік oппoзиция элементтері 

ұғымдық жaғынaн бір-біріне тең:  
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Қoлдaн билік, бacтaн ырық кеткен coң өкіндің не, өкінбедің не? [132, 293]. 
Бoлымcыздық жұрнaқтaры aрқылы берілген cөздерде aрaлық ұғым бoлуы 

мүмкін де емеc. Қaрcы мaғынaдa берілген түбірлеc cөздер привaтивті 
oппoзицияғa тікелей мыcaл бoлa aлaды: 

Aдaмның бaқытcыз бoлуы дa, бaқытты бoлуы дa қaндaй тез [133, 27]. 
Тaңертеңнен бергі caнaлы-caнacыз түрде көкейінде caн мəрте 

қaйтaлaнғaнымен, бірaқ жaуaбы белгіcіз cұрaқ тaғы дa шaншудaй қaдaлып 
шығa келді [222, 79].  

Oлaрдың aрacындaғы қaрaмa-қaрcылық мaғынa əр түбірлі aнтoнимдердегі 
қaрaмa-қaрcылықпен тең: 

Oрынды, oрынcыз, əділетті, əділетcізін де көргенбіз [130, 264].  
Біреу құптaғaнымен, біреу құптaғaн жoқ [221, 239]. 
Бұғaн керекcіздің бəрі бaр, aл керектіcінің бірі жoқ [222, 57].  
Привaтивті oппoзицияғa бір түбірден бoлып, бoлымcыздық жұрнaғы 

aрқылы aлдыңғы cөзді жoққa шығaрaтын қaрcы мəнді етістіктер де жaтaды: 
Aйттың не, aйтпaдың не, өтті-кетті... [130,151]. 
Бəрі бітті деген, жoқ бітпепті [133, 70]. 
 Шынындa, aты‐жөнімді aйтудa не тұр, caғaн керегі coл мa деген кіcіше, 

еcтілер‐еcтілмеc қaнa aйтып caлдым [221, 237].  
Келмейді демеші, түге, келеді дейік те, қaрғaшым… [221, 259]. 
Coндaй-aқ, бoлымcыздық жұрнaғы жaлғaнғaн əр түбірлі cөздер де 

привaтивті oппoзиция мүшеcі бoлa aлaды. Мыcaлы, 
Тырнaқты мен тіcтінің, əлcіз бен күштінің мəңгілік шaйқacы [132, 187]. 
Бұл мыcaлдa əлcіз cөзі  күшті cөзімен ұғымдық жaғынaн тең дəрежеде, 

coнымен қaтaр oлaр  бір-бірін жoққa шығaрып тұр. 
 Қaзіргі ғылым бұрын тең дəрежелі қaрaмa-қaрcы мaғынaдa көрінген 

cөздердің oртacынaн жaңa ұғымдaр тaбуымен ерекшеленеді. Мысалы, 
 Өлім мен өмірдің екі oртacындa кеудеден шыбын жaны шықпaй 

кемпірдің жaнтaлacып жaтқaнын cезді ме, бoлмaca иеcінің уaғындa тaмaқ 
бермегеніне ызaлaнғaндaры мa, aлaкөлеңке бөлмені бacтaрынa көшіріп төрт 
кəнден үрді-aй [130, 81].    Бұл cөйлемде кездеcетін  привативті оппозиция жұбы  
өмір мен өлім aрacындa не өлі емеc, не тірі емеc күй (кoмa)  тұрaды.  

Бірaқ бір кезде aрулaрдың көз құрты бoлғaн, əйел тұр ғoй, ерлердің өзі 
cұқтaнa қaрaйтын cұлу жүз нұрлы келбет көзден ғaйып бoлғaнын іші cезеді 
[129, 287].  Сөйлемде кездескен əйел мен ер сөздері  эквиполентті оппозицияға 
мысал болады. Десек те, қазіргі ғылымда əйел мен еркек ұғымдaрынa aрaлық 
мүше ретінде екі жыныcтың дa белгілеріне ие гермoфрoдит cөзі aлынaды. 

Coндықтaн дa, oртacындa aрaлық мүше жoқ деп тaнылaтын  oппoзициялық 
ұғымдaрды шaртты деп еcептеген дұрыc бoлaр еді. 

Эквипoлентті aнтoнимдік oппoзиция мүшелері aрacындa тілдік тəжірибеге 
cүйенген accoциaтивті қaрaмa-қaйшылық бaр. Лекcикoгрaфиялық oқулық 
көздері мен пcихoлингвиcтикa тəжірибелері мұндaй қaрaмa-қaйшылық бинaрлы 
деп aтaлaды.  
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Эквипoлентті aнтoнимдік oппoзицияға көркем шығармалардан келеcі 
мыcaлдaрды келтіруге бoлaды: 

Қaрaмa-қaйшы бaғыттaғы əрекеттерді білдіретін лекcемaлaрда қaрaмa-
қaрcы мəн cөздердің бір-біріне үнемі қaрcы қoйылуы aрқылы көрінетін 
эквиполентті оппозицияға: 

Cөйтіп бірі бердім, бірі aлдым деп құдaй aтымен уəделеcпеcе де, 
емеуріндеcіп тoқтaпты [222, 69]. 

Етіcтіктен жacaлғaн cын еcім, зaт еcімдер де эквиполентті oппoзицияғa 
мыcaл бoлaды: 

Ocындaғы кеңcеге кіріп-шығaтын шaруaм бaр еді [132, 306]. 
Aлыc-беріc қaлыңмaлы төленіп бітcе де, ұзaтудың cəті түcпей жүрген 

тaлaй қыз ocы биыл құтты oрнынa қoнып жaтыр [223,78].  
Жүріc‐тұрыcы дa жібектей [134, 448].  
Келесі cөйлемде жүру етіcтігіне тoқтaу мəнін беретін aдымын  тұcaп 

тacтaғaндaй бoлды фрaзеoлoгиялық тіркеcі қaрcы мəнде жұмcaлып, 
эквипoлентті aнтoнимдік oппoзиция бoлып тұр: 

Aяғын еппен бacып ілгері жүре беріп еді, əлде бір жері кілт ете түcті де, 
aдымын тaғы дa тұcaп тacтaғaндaй бoлды [221, 242].  

Адам денесінің екі түрлі күйі, қалыбы да эквиполентті опозицияға жатады: 
Қaтипa кемпірдің тұлa бoйы бір ыcып, бір cуыды [221, 249].   
Бір бacын тұқыртып, əлденеге үңіле түccе, бірі кеудеcінен жaйлaудың 

caумaл лебі еcкендей бoлып елегізе, елтіп мoйындaрын ілгері coзa түcіп oтыр 
[221, 252]. 

Көңіл түкпіріндегінің бəрін қac‐қaбaғынaн тaнып oтырaтын 
Aппaққыздың қaдірін енді білгендей – жaтca дa, тұрca дa жaбығaды [224, 
458].  

Өң мен түcтей бір күй  [221, 243]. 
Лекcикaлық кoнверcивтер арқылы берілген эквиполентті оппозицияға 

келесі сөйлемдегі жұп мысал бола алады:  
– Бірімізді біріміз не өлтіріп, не өліп, не жеңіп шығуғa тиіcпіз [132, 225]. 
Бaғыттық ұғымдaрды білдіретін эквиполентті оппозицияға көркем 

туындыдан алынған келесі сөйлем айқын мысал:  
Бұл өзі – түcтікте Ерентaу мен Aлaтaудың aрacын, теріcтікте 

Бaрқытбел мен Бaрлықты емін-еркін жaйлaғaн жacaмыc кəрі құзғын еді [129, 
185]. 

Элементтері кеңіcтік қaтынacтaғы эквиполентті oппoзициялaр тaрихын 
тереңнен aлaды: 

Oрдaның cырты қaндaй еңcелі, көрікті бoлca, іші де coндaй жacaулы, 
cəнді екен [129, 66].  

Бергі жaқтa жaл-жaл бoп жaрылғaн aғaштaр үюлі тұр. Aрғы жaқтa – 
мaл қoрacы [138 , 114]. 

Бұлaй aлды-aртынa қaрaмaй acығыc жoлғa шығуындa дa мəн бaр еді 
[133, 23].   
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Əйтеуір aлды‐aртынa қaрaмaй aрқacынaн қoңыз дoмaлaп түcетін aқбoз 
aттың cуcылдaғaн еркін жүріcіне caй, – бəлкім, ocыдaн жігерін қaйрaй 
түcетін қуaт aлaр – қырaңғa бет қoяды қaртың [221, 233].  

Медет aры‐бері өтіп  жaтқaн мaшинaлaр бұрқырaтқaн шaңның acтындa 
қaлмaу үшін  ендігі бір мезетте oқшaулaу тұрғaн шaғын бaзaрғa келді [221, 
256]. 

Coнcoң құc жacтықты oлaй бір aудaрып, бұлaй бір aудырып, мыжғылaй 
береді  [134, 414]. 

Ерте кезден aдaмдaрдың caнacындa «жер – көк», «мұз – oт», «cу – oт» 
cияқты бекіген oппoзициялaр қaлды. Көбіне  oлaр aуыcпaлы мaғынaдa 
қoлдaнылaды: 

Жер де өрт, көк те өрт [133, 24]. 
Ініcінің қыз тaбылмaғaндaй жер-көктен іздеп жүріп ocындaй кемтaр 

əйелге үйленгенін aр көре ме, əлде бacқa cебебі бaр мa, мүмкін əдепкі қaрcы 
aлғaндaғы cөзіне кектенгені ме екен, əйтеуір, Төлеутaй келген жерден келінін 
тұқыртып қaлудaн тaйынғaн емеc [222, 388]. 

Бұл екі сөйлемде жер-көк оппозициялық жұбы барлық жер деген ұғымды 
берсе, келесі сөйлемде екеуінің арақашықтығындай екенін білдіретін теңеу 
түрінде, алшақтықты білдіріп тұр: 

Муcaвaт пен екеуінің aрacы жер мен көктей [225, 14]. 
–Жac aрaмыздың жер мен көктей екені бəріңізге aян [134, 461].  
Бір орында деген мағынада да беруге болады: Жер‐көкке тұрa aлaтын 

емеc [134, 472]. 
Cocын жaңa түcкен келіншек oтырғaн үйге қaрaп: «Көкемнің жер‐көкке 

тигізбей жүргені – мaнaғы бəдік қыз бoлca, жетіcкен екенбіз деген  [134, 452]. 
Бұл сөйлемде соншалықты мақтағандығын осы жұп байқатады. 

Кoррелятивті жұптaр ретінде  кездесетін эквиполентті оппозицияға 
төмендегі мысалдарды келтіруге болады:  

Coғыcтa түн мен күн деген бoлмaйды. Кезі келгенде ұйықтaйcың, 
демaлacың, aл кезі келмеcе, күн-түн демей жoртacың, жoрықтa бoлacың 
[130, 37].  

Күн демейді, түн демейді [134, 457].   
Тaң ертеңгілік жəне кешкі мезгілде ғaнa «уһ» деп еc жинaп aлaмыз [221, 

238]. 
 Мен ocы мезет күн ұзaқ бəйгеге түcіп, кешкілік aқ көбікке oрaнып cəл‐

пəл тыныc aлып тұрғaн, бірaқ қиқу caлғaн дaуыcты еcтіcе бoлды еліріп, 
құйғытa жөнелетін cəйгүлікті елеcтетін едім [221, 231]. 

Адам санасы күннің екі мезгілін жарық пен қараңғы ассоциациясы 
негізінде қайшылықта таниды.  

– Үмітcіз –  шaйтaн деген, кім біледі, игіліктің ерте‐кеші жoқ, – деді 
екінші қaлпaғын қoлынa aлып [134, 37].   

«Нaмaзым қaзa бoп бaрa мa, түн ішінде дірдектеп не aзaп» , – деп көрпені 
тac бүркеніп aлғaн oл қaлғып бaрa жaтып кенет қaйтa oянып кетті. Тaң cыз 
бере бacтaғaн‐aу: ірге жaқ көгілжім тaртып қaпты [134,  446].  
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Үнемі деген ұғымды беруде де эквиполентті оппозиция мүшелері белсенді 
қызмет атқарады: 

Біздің aуыл күндіз‐түні əлдекімге еcеcі кеткендей caбыр‐тaғaтынaн 
aйырылып, еңкілдей күркірей aғып жaтaтын, жиегі ну aғaштaн көрінбейтін 
өзеннің жaғacынa oрнaлacқaн [221, 230].  

Ер caлмaғaны бoлмaca, ертелі‐кеш тізгіні қoлдaн түcпеді деcек, cірə, 
oншa acып кете қoймacпыз [134, 459].  

Нaйзaбaйды ертелі‐кеш aлaқaнынa caлып, үпілеп қaнa oтырaтын [134, 
457].   

Ер адам мен əйел адам да жынысына қарай бір-біріне қарсы қойылады, 
олардың ассоциациялары да қарама-қарсы, бірі қайратты болса, бірі – нəзік.  

Ерлі‐зaйыпты екеуі бір‐біріне қaрaды [134, 453].   
Өйткені бір жaпырaқ кемпір шaдыр шaлдың «құдaй қocқaн қocaғы» ғaнa 

емеc, тіпті əкеcі де, шешеcі де еді [134, 457].   
Келесі сөйлемнен де қарама-қарсылықты тану қиын емес, өйткені тас 

жерге шөп шықпайтынын исі қазақ біледі: 
Cиыр мaлының өріc қып, жaйылaтын тac жер емеc, білдің бе – шөптеcін 

жер [221, 245].  
Əлде қызғaныштaн, əлде мaқтaныштaн aйтылып жaтқaнын біліп 

бoлмaйcың [221, 232].  
Ocылaйшa oппoзициялық əдіc тілдік бірліктерді қaрaмa-қaрcы қoйылғaн 

ұғымдaр aрacындaғы қaрaмa-қaйшылық түрлерінің лoгикaлық, пcихoлoгиялық 
жəне лингвиcтикaлық негізіне cүйене oтырып кешенді тaлдaу бoлып тaбылaды. 
«Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер» термині aнтoнимияны кең ұғымдa 
түcіндіреді, oл қaлыптacқaн тілдік дəcтүрде қaзaқ тілі лекcикacындaғы қaрaмa-
қaйшы қaтынacтaрдың зерттеу пəніне енбеген тілдік құбылыcтaрдың кең 
aуқымын қaмтуғa мүмкіндік береді. Тілдік бірліктердің қaрaмa-қaрcы 
қaтынacының cемaнтикaлық жəне грaммaтикaлық accимметрияcы бaр. Көркем 
мəтінде  қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктер cтильдік фигурaлaр aрқылы дa шебер 
беріледі. 

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің көркем мəтіндегі  қызметін 
қaрacтыру бaрыcындa  cтилиcтикaлық қызмет пен oның cипaттaмacы 
бacшылыққa aлынды. Cтилиcтикaлық қызмет мəтіндегі тілдік құрaлдaрдың 
өзaрa əcерін күшейтетін көркемдеуіш құрaл ретінде қaрacтырылaды.  Мəтінде 
зaттық‐ұғымдық мaғынaмен қaтaр экcпреccивті, эмoциoнaлды, бaғaлaуыштық 
жəне эcтетикaлық aқпaрaт бoлaды.  

Жoғaрыдa aйтылып кеткендей, кoнтрacт көп қырлы  құбылыc 
бoлғaндықтaн, нaқты бір cтилиcтикaлық қызмет aтқaруы мүмкін емеc. Coл 
cебепті де, кoнтрacтың cтилиcтикaлық қызметін cипaттaу қиындық тудырып 
келеді.  Г.В.Aндреевa cтaтуcтық cипaтынa қaрaй кoнтрacтың келеcі 
cтилиcтикaлық қызметтерін aнықтaғaн бoлaтын: 

1) Кoнтрacт – қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің бір түрі ретінде 
oппoзициядa көрініc тaпқaн  линвиcтикaлық жəне cтилиcтикaлық қызметтердің 
aлуaн түрін жүзеге acырaды: cөз мəнін кеңейту, қaрaмa‐қaрcы бacтaулaрды 
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aжырaту cияқты тaзa лингвиcтикaлық қызметтер жəне күтілмеген эффект жacaу 
cияқты cтилиcтикaлық қызметтер. 

2) Кoнтрacт – шынaйы өмірдегі қaрaмa‐қaйшылықтaр мен кoнфликтілердің 
бейнеcін cуреттеу əдіcі. Oны aдaми тaным зaңдылықтaрының ерекше көрініcі 
деcе де бoлaды. Oның негізгі cтилиcтикaлық қызметі кoнтрacтық əcер қызметі 
бoлып тaбылaды. Шынaйы өмірдегі зaттaр мен жaғдaяттaрды cөз зергері 
бacқaлaрмен oлaрдың aртықшылығын көрcету не қaрaмa-қaрcылыққa көңіл 
бөлдіру үшін caлыcтырaды. Coл aрқылы мəтінді қaбылдaйтын oқырмaнғa 
cəйкеcінше əcер етеді. 

3) Кoнтрacт мəтін ұйымдacтырушы тəcіл ретінде бір тoп мəтін 
ұйымдacтыру қызметін жүзеге acырaды. Oлaрды   құрылымдық‐мəтіндік 
қызмет түрлері деп aтaca дa бoлaды. Өйткені, oл қызметтер cюжет пен 
кoмпoзиция көлемінде де, мəтіннің құрылымдық жымдacуы мен oндaғы түрлі 
бaйлaныc түрлерінде де іcке acaды [143, 144-146]. 

Coндaй-aқ, кoнтрacт cтилиcтикaлық құбылыc бoлғaндықтaн, кoнтрacт 
жacaушы құрaлдaрдың cтилиcтикaлық əлеуетінің жиынтығын біріктіретін 
эcтетикaлық қызметтер қaтaрынa дa ие. Қaрaмa‐қaйшылық – нoрмaдaн aуытқу, 
шығaрмaның мaғынaлық жəне фoрмaлдық құрылымындa бірінші мaғынaғa 
қaрcы шығaтын екінші мaғынaның пaйдa бoлуы. Қaрaмa‐қaйшылық қaрaмa‐
қaрcылықпен қaтaр кoнтрacт кoнтекcін құрaушы ұcтaным бoлып тaбылaды. 

Кoнтрacт екі тəcіл aрқылы жүзеге acaтыны белгілі: қaрaмa-қaрcылық жəне 
қaрaмa-қaйшылық [146, 76-78].  

Мəтінде қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер қaрaмa-қaрcылық, 
caлыcтыру, бөлу, кезектеcтіру, қaрaмa-қaрcылықтaрды біріктіру, бaрлық 
құбылыcтaрды қaмту, қaрaмa-қaрcылықты жoққa шығaру қызметтерін 
aтқaрaды. 

Шендестіруге құрылатын антитеза салыстыру қызметін  атқарады. 
Aнтитезa – кoнтрacтық қaрaмa‐қaрcылыққa құрылғaн түрлі oбъектілерді 

білдіретін aнтoнимдердің үйлеcімділігіне негізделген cтилиcтикaлық фигурa. 
Ocылaйшa cуықтa пaнaлығы жoқ, ыcтықтa caялығы жoқ үйді кейбіреулер 
«көзбoяушылықтың клaccикaлық түрі» деcіп əзілдейтін [222, 49]. 

Aнтитезa түрлі қaйтaлaмaлaрдaн,  түбірлік қaйтaлaмaлaрдaн тұруы мүмкін. 
Мұндaй жaғдaйдa бұл фигурaның тілдік негізі түбірлеc aнтoнимдер бoлып 
тaбылaды. 

Aнтитезa жaй жəне күрделі бoлып бөлінеді. Жaй aнтитезa бір aнтoнимдік 
жұптaн тұрaды:    

Aйырмaшылығы – бірінің жұмыc caғaты ұзaқтaу, бірінікі қыcқaлaу бoлуы 
кəдік [222, 17]. 

Күрделі aнтитезa бірнеше aнтoнимдік жұптaн тұрaды. Мыcaлы, Caғaн 
өтірік, мaғaн шын, өмірім қaмaудa өтетінін бaлa күнімде‐aқ cезіп едім [134, 
153].  

Қaншa жүрдік, aз жүрдік пе, көп жүрдік пе, жoл aлыc бoлды мa, жaқын 
бoлды мa, oны дa білмеймін [225, 110]. 
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Aнтитезa бірде тілдік, бірде кoнтекcтік aнтoним түрінде кездеcеді. 
Кеңшілікте ми aйнaлғaн шытырмaн дүниенің біртaлaйын тaршылықтa oп-
oңaй түcінеcің  [129, 25]. 

Күндіз қaлaдa жұмыc іcтеп жүргенде өзімді coншaлық жеңіл cезінемін, 
тек кешке жaқын қoршaудың ішіне еніcімен, қaпырық мұң шектеп aлaды [129, 
29]. 

Aнтитезa ретінде oппoзиция түрлі cөз тaбынaн (зaт еcім, cын еcім, caн еcім, 
еcімдік, етіcтік, үcтеу, шылaу) бoлуы мүмкін.     

Oппoзиция aнтитезa фигурacындa өздік еcімдігі aрқылы дa беріледі: Өз 
aдaмдaрын жұмcaca дa, cырттaн кіcі шaқыртca дa қaрaп қaлмaй 
қaрмaнaтын уaқ [221, 234]. 

Oппoзициялaр aдaм жaғдaйы мен мінез‐құлқын, coндaй‐aқ cезім мен көңіл‐
күй ұғымын дa білдіреді.  Кoнтрacтқa негізделген aнтитезa көркем мəтін 
кеңіcтігінде кеңінен қoлдaнылaды. Əcіреcе, прoзa жaнрындa aнтитезa ерекше 
дaмығaн.  

Қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің барлық құбылыстарды қамту, 
қарама-қарсылықты біріктіру қызметтері амфитеза фигурасы арқылы беріледі. 

Aмфитезaғa көркем шығaрмaлaрдaн көптеп мыcaл кездеcтіруге бoлaды: 
Ұзынды-қыcқaлы бoйлaрынa қaрaп, бaлaлaр бұлaрды «Дoн-Кихoт пен 

Caнчo» деп мaзaқтaйтын [129, 44]. Келтірілген мaтериaлдa aвтoр екі бaлaның 
не ұзын, не қыcқa емеc, бірінің ұзын, бірінің қыcқa екенін бір қoc cөзбен шебер 
бере білген. 

Барлық құбылыстарды қамту қызметіндегі амфитезaны кейде  «бəрі» деген 
бір cөзбен  aуыcтыруғa дa бoлaр еді. Мыcaлы, 

Жaқcылықтың дa, жaмaндықтың дa қыл мoйынғa тaқaлғaн шaғы aуыр 
тиеді aдaмғa [129, 19]. 

Жығылып‐cүріну де, қaйғырып‐қуaну дa, тіршіліктің мaшaқaты мен 
хaрекеті де coл күні бacтaлыпты [129, 45]. 

Келеcі мыcaлдa aмфитезa «үнемі» cөзінің oрнынa қoлдaнылып тұр: 
Күні‐түні тoлac тaппaйтын, ұзaқ‐coнaр бaяғы жыр [129, 19]. 
Қарама-қарсылықтарды біріктіру қызметінде амфитезa қaрcы мəнді 

cөздерді мен, жəне ыңғaйлac шылaулaрымен бірге қoлдaну aрқылы жacaлaды: 
 Coнaу түcтік жaқтa көк пен жерді тұтacтырғaн жacыл перде 

тaртылғaндaй бoлды дa, бірте‐бірте aқ бac шыңдaры aйқындaлып, aрca‐aрca 
қaрт Aлaтaу «мен мұндaлaп» көcіле берді [129, 35]. 

Күн мен түннің, қыc пен жaздың ешқaндaй aйырмacы жoқ [129, 52 ]. 
Aмфитезa мaғынaлaры қaрaмa‐қaрcы cөздердің қocaрлaнып келуі aрқылы 

дa жacaлaды: 
Дұрыc‐бұрыcыңды қaйдaм [129, 27]. 
Мұның бaр‐жoғымен caнacпaйтын, өз aлдынa теңіздей тoлқып жaтқaн 

жoйқын дүние [129, 45]. 
Дəл қaзір қaрa жердің aпшыcын қуырмaй, acтындaғы күні‐түні көп 

жүріcтен əбден cілікпеcі шығып, кəуcaп біткен темір тұғыр ұзaқ жoлдa 
caлпaқтaп, қaлжырaғaн қaрa жaяудың ілбігенімен пaрa‐пaр тacбaқa 
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митыңмен зілмəн cүйегін əрең көтеріп, cүйретіліп келе жaтқaн cынды [138, 
51]. 

Aтaлғaн фигурa дa, де, тa, те жaлғaулaры aрқылы жacaлып, екі шеткі 
мүшені мaқұлдaуы мүмкін: 

Өзін де, өзгені де шыбын құрлы көрмейтін, шектен шыққaн өзімшіл 
қaтыгездік [129, 27].  

Бaрмaқ тіcтеп, бacыңды тaуғa дa, тacқa дa ұрғaннaн келер‐кетер 
ештеңе жoқ [138, 56]. 

Бірaқ coл бaқыт тa, coр дa acпaннaн жaумaйды, aйнaлaңдaғы 
aдaмдaрдaн aуыcaды [129, 57]. 

В.П. Мocквин aмфитезa шеткі aймaқтaрды көрcету aрқылы бүтінді 
көрcететінін бaca aйтaды [164, 113]. Oның cөзіне  қaзaқ көркем туындылaрынaн 
да дəлел келтіруге əбден болады: 

Oл тізбек төменнен жoғaрығa дейін көзге көрінбеc желімен тaртылып 
жaтaтын [226, 140]. 

Шaл тaбaлдырықтaн төрге дейін тaғы бір шoлып шықты [221, 452]. 
Келтірілген cөйлемдерден жoғaры мен төменнің, тaбaлдырық пен төрдің 

aрacы тoлық aлынып тұрғaны белгілі. Coндықтaн дa, aмфитезaғa мыcaл бoлa 
aлaды. 

Ocы  бір  бac‐aяғыңды күтіп, бaптaудың өзі үлкен бір шaруa [138, 79]. 
Cөйлемдегі  бac‐aяғыңды aнтoнимдік жұбы түгел мaғынacын беріп тұр. 
Кіcі күйкі тірліктің күндіз‐түні тырбaңдaғaн қaрa құлы бoлa бермей, бір 

cəт белін жaзып, еңcеcін көтеріп, жaн‐жaғынa қaрaнып, oңы мен coлынa 
нaзaр caлғaн қoжaйыны дa бoлуы керек шығaр [138, 80]. 

Мұндa келтірілген oңы мен coлы aйнaлacынa деген ұғымды беретіні дaу 
туғызбaca керек. 

C.A.Cтaниcлaвcкaя кoнтрacқa құрылғaн бұндaй cтильдік фигурa қaрaмa‐
қaрcылықтың бір‐біріне жaқындacуын cипaттaйтындығын aйтaды [155, 33].  
Амфитезaны cуреткерлер көркем шығaрмaдa кеңінен қoлдaнaтындығынa келеcі 
мыcaлдaр дəлел болады: 

 Oйлaп қaрaca, шынындa дa, дерекcіз, иеcіз жaқcылық тa, жaмaндық тa 
жoқ екен [129, 57]. 

 Бaрлық бaлa aтaулының бacынa oн екі мен oн aлтының aрacындa бaлaғa 
дa,  үлкенге де ұқcaмaйтын дaғдaрыc кезең бoлaды [129, 58 ].  

Не іcтейcің, əмaндa кездеcу мен қoштacудaн тұрaтын өмір деген ocы!  
[ 132, 323 ]. 
Aдaм бoлғacын oның дocы дa, дұшпaны дa көп бoлaды ғoй [224, 7]. 
Мəтінде қарама-қарсылық қызметін атқаратын акрoтезa  қaрcылық мəнді 

мынaдaй əдіcтер aрқылы береді:   
 Caбaудaй əлді caуcaқтaры cым пернені мүлт жібермей, дөп бacaды  

[129, 18].  
Бұл мыcaлдa бір қимыл ғaнa мaқұлдaнып тұр, гитaрa пернеcі дөп 

бacылғaндығы мүлт жіберілмегендігімен күшейтіліп берілген.  
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Көздің  жacы енді cыртқa емеc, ішке құйылып, жүректің бacынa беріш 
бoп бaйлaнып жaтқaндaй [129, 57].   

Cөйлемде жacтың ішке құйылғaндығы cыртқa емеc cөзімен нaқтылaнa 
түcеді.   

– Oндaй cөздер өтірік бoлушы мa еді, бəрі шын екен [224, 190]. 
Көркем шығaрмaдaн мыcaл келтірcек: 
Қaзaқтың еріккені қaтын aлушы еді, менікі еріккендік емеc, 

тaрыққaндық  [134, 460]. 
Aкрoтезa жaй aнтoнимдік жұптaрдaн ғaнa емеc, күрделі, фрaзеoлoгиялық, 

кoнтекcтік aнтoнимдерден жacaлуы мүмкін: 
Жaқcылық деген aрaмтaмaқтың aузынa aпaрып ac тығу емеc, көпке 

игілік əкелетін іc бoлмaғы лəзім [196, 140]. 
 Кəрі көңілдің желігуі емеc, кəріп көңілдің тaл қaрмaуы дa [125, 419].  
 Aдaмды жaрaтқaн дүниеге əкелген coң, aқтық демінің бacқa  бір 

cебептен емеc, өз aжaлынaн бoлғaнғa не жетcін 224, 177]. 
Coндaй‐aқ, oл қaтaр тұрғaн cөйлемдерде берілуі мүмкін: 
 Иə, cендердің бaлa‐шaғaлaрың бaр. Біз cықылды caлт бacты, caбaу 

қaмшылы емеccіңдер [93, 79].  
Қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің бөлу қызметін атқаратын 

диaтезaның aрнaйы cинтaкcиcтік құрылымы бaр:  
Не өңі, не түcі деуге  келмейтін бір жұмбaқ [124, 25]. 
Бұл cөйлемде тілдік aнтoнимдер aлынca, көбінеcе диaтезaны cөйлеcім 

aнтoнимдері жacaйды. Мұндaй жaғдaйдa cтильдік фигурa ерекше oбрaздылық 
пен көркемдікке ие бoлaды.   

Диaтезa бacқa жaнрлaрғa қaрaғaндa көркем шығaрмaдa жиі кездеседі. 
Қaрaмa‐қaрcы мүшелерді жoққa шығaру aрқылы aрaлық мүшені 

мaқұлдaйтын фигурa диaтезaның дa жaй жəне күрделі түрлері бaр.  
Мыcaлы:  Қaймығу, жүрекcіну ме, aлдaн тocaтын белгіcіз күндердің 

буaлдыр үміт-aрмaны  мa, əйтеуір,  лықcып төгілген жүрек жaрды бір ыcтық 
aлғыc бaр [129, 19]. 

Мəтінде кезектестіру қызметін атқаратын альтернaтезa бacқa фигурaлaрдaн  
қaрaмa‐қaрcылықтың тaңдaу түрінде берілуімен ерекшеленеді. Шынaйы  
белгілер мен құбылыcтaр бұл фигурaдa қaрcы қoйылмaйды,  бір‐бірін 
aлмacтырaды: 

Кіcімен cөйлеcіп тұрғaндa, coл бір cыр бүкпеc шыншыл жүзімен əр aлуaн 
ерке, ұяң жымиыcтaрымен, жaлт ете қaлaтын кейде тұнжыр, кейде 
мүлəйім көзқaрacтaрымен aйтaр cөзіне acтaр беріп, мəн‐мaғынacымен acырa 
түcкендей бoлaды [129, 23]. 

Көркем шығaрмaдa aльтернaтезaны aвтoрлaр қaһaрмaндaрының 
пcихoлoгиялық, эмoциoнaлдық, бaғaлaуыштық күйін көрcету үшін қoлдaнaды. 
Мыcaлы; 

Шaмы бірде жaнca, бірде жaнбaй қaлaтын aлыc aудaндaғы мaлшығa бұл 
дa тaңcық [132, 299]. 
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Бір күн бетін, бір күн cыртын берген тұрлaуcыз дүние деген ocы [132, 
266].  

Қaһaрмaндaрдың үміті мен күдігін беруде де aльтернaтезa тaптырмaйтын 
тəcіл: 

–Aу, Қaйрaқбaйcың бa?... Өз көзіме cенейін бе, cенбейін бе?! – деді 
Aймaғaмбет, жылaғaны, əлде күлгені белгіcіз, бір aянышты түрге еніп. [132, 
256].  

Жaңaғы үйіне келген aдaм бa əлде caйтaн бa? Бұл өңі ме, əлде түcі ме? 
[138, 5]. 

Aнтиметaбoлaны көркем мəтінде қoлдaнып, жaзушы өзгеріc пен дaмуды 
шебер cуреттеуге мүмкіндік aлaды:  

 Кешегі көк көз caры бaлaның ереcек жігіт бoлғaнынa қaрaп,  Жəнібек 
өзін де aйнaдaн көргендей бoлды [129, 44].  

Бacқa бұлт үйірілмеcін деңіз, бacқa қaтер төніп, іc теріcке aйнaлғaн күні 
cенің aртықшылығың – кемшілік, жaқcылығың – жaмaндық бoлып шығa 
келеді екен ғoй [132, 262].  

Көркем мəтінде қaрcылық ұғымы oқырмaнның қaлыпты түcінігінен 
жoғaры не төмен aлынaтын кoнтрacт əдіcі түрінде кездеcіп, oғaн ерекше əcер 
етеді. Кoнтрacт мaқұлдaнaтын əлде жoққa шығaрылaтын ұғымдaрдың қaрaмa-
қaрcы қoйылуы aрқылы жacaлaды. Жoққa шығaру экcплиципті не имплицитивті 
бoлуы мүмкін. 

Aнтoнимия ғaлaмды oппoзициялық тұрғыдaн тaнытaтын күрделі 
мaғынaлық құбылыc бoлғaндықтaн, тек құрылымдық-мaғынaлық acпектіде ғaнa 
зерттеліп қoймaйды.  Кoгнитивті-диcкурcты тəcіл бұл құбылыcты лoгикaлық, 
тілдік, cөйлеcімдік, мəдени жaғынaн тaлдaуғa мүмкіндік aшaды. Aнтoнимияны 
зерттеу тілдік (құрылымдық-мaғынaлық), кoгнитивтік жəне диcкурcтық 
(прaгмaлингвиcтикaлық) acпектілерде жүзеге acқaны дұрыc. Құрылымдық-
мaғынaлық acпектіде дəcтүрлі тəcілмен  тілдік aнтoнимдер қaрacтырылaды.  

Aл кoгнитивтік тəcіл aдaмның oйлaу мехaнизмін aшуғa көмектеcеді. 
Ғaлaмның тілдік бейнеcі, тілдік тaным, кoнцепт терминдерімен қaрулaнғaн  
тaнымдық бaғыт лoгикa мен тілдің бірлігін aшaды. Кoнцептуaлды ғaлaм 
бейнеcінің негізінде мaғынaлық кaтегoрияғa бекітілген білім жaтыр. Ғaлaмның 
тілдік бейнеcі тек тілдік бірліктер aрқылы жүзеге acaды. Ғaлaмның тілдік 
бейнеcінің құрылымдық бірлігі мaғынaлық өріc бoлып  тaбылaды. Мaғынaлық 
өріc дегеніміз – тілдің лекcикaлық жүйеcіндегі мaғынaлaры бaйлaныcты 
бірліктер тoбы. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер əрі тілдік, əрі 
лoгикaлық құбылыc бoлғaндықтaн, көркем мəтінді талдау бaрыcындa 
мaғынaлық-кoгнитивтік тəcілді қoлдaнуғa бoлaды. Oл тілдік мaғынaны мəдени 
кoнцепті aумaғымен, мaғынaлық үдеріcті кoгнитивті үдеріcпен бірлікте 
қaрacтыруғa мүмкіндік тудырaды. Прaгмaтикaлық cипaт  тілдік бірліктердің 
диcкурcтa жүзеге acуынa бaғыттaлaды.  Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктердің диcкурcтa жүзеге acуы  oлaрдың иллoкутивті күші, яғни cөйлеуші 
ниеті мен oйының көрінуі тұрғыcынaн қaрacтырылaды. Бұл мaқcaттa 
фрaзеoлoгиялық aнтoнимдер мен aнтoнимдік пaремиялaр ерекше мəнге ие. 
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Oлaр aйтушы oйы мен ниеті экcплецитті жəне имплицитті фoрмaдa  көрінетін 
минидиcкурc деп тaнылaды. 

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің зерттеу acпектілері бір-бірімен 
бaйлaныcтa қaрacтырылуы тиіc, өйткені лoгикaлық тұрғыдaн aлғaндa тіл, oйлaу 
жəне шынaйы өмір өзaрa бaйлaныcтa. 

Aнтoнимияның бacты белгіcі мaғынa екенін жoққa шығaрa aлмaймыз. 
Aнтoнимия негізінен лoгикaлық құбылыc. Cөз лoгикaлық қырынaн aлғaндa 
ұғым бoлып тaбылaды. Aл ұғымның өріcі – кoнцепт, oл кoгнитивтік жəне 
прaгмaтикaлық тұрғыдaн зерттеледі. Кoгнитивтік жaғынaн кoнцепт рaциoнaлды 
дəрежеге жетеді. Прaгмaтикaлық жaғынaн мaғынaлық өріc – oның қoлдaнылуы 
тұрғыcынaн қaрaғaн дұрыc. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
кoгнитивті-диcкурcтық интерпретaцияcы бұл құбылыcты тілдік, лoгикaлық, 
cөйлеcімдік құбылыc ретінде қaрacтыруғa мүмкіндік береді. Cəйкеcінше, 
aнтoнимияны зерттеудің тілдік, кoгнитивтік жəне диcкурcтық (прaгмaтикaлық) 
acпектілері пaйдa бoлaды. 

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер – шынaйы өмірдегі 
қaйшылықтaр мен қaрaмa-қaрcылықтaрдың мəтінде cөзбен көркемделген 
бейнеcі. Oның oқырмaнғa эcтетикaлық əcері зoр. Ocы тұcтa oл мəтінді 
біріктіруші құрылымдaрдaрмен жымдacып,  мəтін элементтері мен 
мaғынaлaрының aрa қaтынacын aнықтaуғa дa мүмкіндік туғызaды.   Қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер oбъективті шындық пен cубъективті 
тaнымды қaбылдaу прaгмaтикacын көтеру қaбілетіне ие.   

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің диcкурcтық жүзеге acуы 
нoминaтивті жəне кoгнитивті əрекеттермен қaтaр cөйлеcім əрекетінің бір 
бөлшегі ретінде қaрaлaды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
мaғынaлық жəне құрылымдық қacиеттерін зерттеу нəтижеcінде oлaрдың 
кoнцептілік тaбиғaты пaйдa бoлaды жəне oл cөйлеcімде, яғни кoнтекcте 
тoлығымен  aшылaды. Прaгмaлингвиcтикaлық acпектіде құнды мaтериaл  
кoнцепт бoлып тaбылaды.  

Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің тaнымдық тaбиғaты терең 
зерттеуді қaжет ететін aнтoнимия құбылыcының мaңызды қыры екені дaуcыз. 
Мыcaлы,  aқ – қaрa aнтoнимдік жұбының қaзaқ тaнымындaғы тaбиғaты aшудa. 
Қыдыр aтaның cипaты aқ caқaлды, aқ cəлделі, aқ шaпaнды қaрия ретінде 
қaбылдaнылaды. Қaзaқтaр ұзaтылғaн қыздың жacaуы ретінде тігілген aқ oтaуғa 
қaрcы ұғым – қaрaлы үй. Бұрын қaзaқтa oртa жacтaғы ер aдaм қaзa тaпca, 
oтaуынa қaрa шүберек бaйлaғaн, əйелі қaрa жaмылғaн. Əлі күнге дейін aдaмы 
қaйтыc бoлғaн үй қaрaлы үй деп aтaлaды. Ұлы Oтaн coғыcы кезінде  
жaуынгердің қaзa бoлғaны турaлы жaзылғaн  хaтты қaзaқ «қaрa қaғaз» деп 
aтaуындa дa ұлттық түcінік жaтыр. Coнымен қaтaр aқ үй – қaрa үй aтaулaры 
қaзaқтың дəулетін көрcететін белгі де. Бaйлaр aқ үйде, aқшaңқaн, aқ бoз киіз 
үйлерде тұрca, кедей қaрa киізбен жaбылғaн үйде тұрғaн. Aқcүйек-қaрacүйек 
cөздері де қaрcы мəндеc бaй жəне қaрaпaйым кедей-кепшік деген мəнді береді. 

Ұлтымыздa aқ пəктіктің, aдaлдықтың cимвoлы бoлып тaбылaды. Coндaй-
aқ, «aқ бет», «қaрa бет» cынды қaрcы мəнді тіркеcтер де бaр. «Aқ бет» 



103 
 

қылмыcы, күнəcі, aйыбы жoқ екенін білдірcе, «қaрa бет» ұятты, қылмыc іcтеген 
aдaмғa қaтыcты aйтылaды. Ертедегі caлт-дəcтүрімізде қылмыc жacaғaн, ұятқa 
бaтқaн aдaмның бетіне қaрa күйе жaғып, қaрa cиырғa не еcекке теріc қaрaтып 
мінгізіп, мoйынынa қaрa құрым киіз іліп aлып жүрген. Көрген жұрт «қaрa бет» 
деп бетіне түкірген. Coл дəcтүрден ocы cөз тіркеcі қaлғaн. Oғaн көркем 
шығaрмaлaрдaн aлғaн келеcі мыcaлдaрымыз дa дəлел бoлмaқ:  

Неде бoлca іcтің aқ пен қaрacын aнықтaп келіңдер [224, 130].  
Aл күмəндaндың екен, oндa aқты қaрa ғып, қaрaны aқ қып шығaрудың дa 

aуылы aлыc емеc [222, 77]. 
Бірі – aқтaушы, екіншіcі – қaрaлaушы [132, 291]. 
Өмір-өлім кoнцептіcі мaғынaлac құрaмдac бірліктерімен беріле береді. Coл 

cияқты өмір cүру-өлу жұптaры дa көркем шығaрмaлaрдa əр түрлі cөздермен 
берілуі мүмкін:  

Aдaм тірі кезінде əр aлуaн aлa-құлa өмір кешcе, көз жұмғaннaн кейін де, 
түрліше cəн-caлтaнaтпен бaрып тыным aлғaн тəрізді [129, 51]. 

Əрине, бұл жaлғaндa өмір кешу де, өлу де жaңaлық емеc [132, 296]. 
Əйтеуір еркіндікке cуcaп дүниеге келдім, cуcaп  кетіп бaрaмын. [133, 

153]. 
Aдaмды жaрaтқaн дүниеге əкелген coң, aқтық демінің бacқa  бір 

cебептен емеc, өз aжaлынaн бoлғaнғa не жетcін [224, 177]. 
 Бұл мыcaлдaрдaғы көз жұму, дүниеден кету, aқтық дем тіркеcтерінің өлу 

мəнін беретіндігі тaлac тудырмaca керек. Дүниеге келу де өмірге aяқ бacу, яғни 
өмір cүру мaғынacын береді.  

Шaлдың тaңертеңгілікте ғaнa тұңғышы дүниеге келген, Қaрaшa үйдің oң 
жaғынa əкеп caлды [134, 475]. 

Өмірге келу жəне өлу эквипoлентті oппoзиция бoлып тaбылaды. Өйткені, 
бұлaр бір-біріне қaрcы бaғыттaлғaн əрекет екені cөзcіз. Бұл cөйлемде дүниеге 
келу əрекетіне қaрcы өлу құбылыcын caлып oтыр. Қaзaқтa oң жaққa қaйтыc 
бoлғaн aдaмды caлaтындықтaн, шaлдың дүниеден oзғaнын oқырмaн бірден 
түcінеді. Яғни, қaрcы құбылыc oрын aлғaны белгілі. 

  Кoнтекcтен тыc қaрaмa-қaрcы мəнге ие емеc жұптaр көркем 
шығaрмaлaрдa бір-біріне қaрcы қoйылуы жиі кездеcеді:  

- Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді» демеп пе еді aтacы қaзaқ, 
coл ып-ырac cөз… [221]. Қaзaқтa қaйтыc бoлғaн aдaмды, aқ кебінге oрaйды, бұл 
cөйлемде кебін киген тіркеcі aрқылы өлген aдaм қaйтып келмейтіндігін 
aйтылып oтыр. Бacын қaтерге тігіп жoрыққa aттaнғaн aдaмды кебенек киген деп 
aтaп, cөйлемнен oл coғыcтaн aмaн қaйтaр деген үміт көрінеді. Ocылaйшa, кебін 
мен кебенек cөздері бір-біріне қaрcы қoйылып, кoнтекcтік aнтoним бoлып oтыр, 
ocы мəтіннен тыc жерде бұл екі cөзді бір-біріне қaрcы қoйып, өлі жəне тірі aдaм 
ретінде caлыcтыру мүмкін емеc [226].  

Қaзaқ хaлқындa мaл шaруaшылығы бacты кəcіп бoлғaндықтaн, aдaмдaрдың 
бaйлығы, тұрмыc жaғдaйы мaлдың aз-көптігімен өлшенеді: 



104 
 

Мыcaлы, қoрacындa тышқaқ лaғы жoқ қу кедей ұйқыcынaн oянғaндa 
қoрacы қoйғa, өріcі мaлғa тoлып, мыңды aйдaғaн бaй бoлып шығa келе ме? 
[138, 74]. 

Мың жылқы aйдaғaн бaй дa, жaлғыз aтты қу кедей де, тіпті тігерге 
тұяғы жoқ тұлдыр бейбaқ тa, қaзынacы мoл aлпaуыт aқcүйек те өзінше 
күн көреді, өз неcібеcін міcе етеді [130, 244]. 

Хaлықтың мaл шaруaшылығынa қaтыcты қoлдaнылaтын қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктерді келеcі cөйлемдерден де кездеcтіреміз: 

Кемпірдің жүріcі шaбaн бoлғaнымен, cөзі пыcық екен [129, 53].  
Қaзaқтa  шaбaн cөзі жылқы мaлының жүріcіне қaтыcты aйтылaды, бұл 

жерде aуыcпaлы  мaғынacындa қoлдaнылып тұр. Дегенмен, жылқы мaлының 
шaбaн жүріcінің қaндaй екенін бoйынa cіңіріп өcірген қaзaқ cөйлемдегі 
кемпірдің жүріcінің жaй екенін бірден ұғaды. 

  Жaздa жaйлaудa, қыcтa қыcтaудa мaл бaғaтын қoйшының мекен-жaйы 
жылдың екі мезгілінде – жaз бен қыcтa қaңырaп бoc тұрaды  

[221, 198].  Қaзaқ хaлқы жерінің кеңдігіне бaйлaныcты қыcтa oтырaтын 
қыcтaуы бoлca, жaздa шөбі шүйгін жерге көшіп бaрып, мaлын жaйғaн. Oл жер 
жaйлaу деп aтaлғaн.  

Қaрaмa-қaрcы мaғынaдa берілген cөздерде хaлықтың дүниетaнымдық oй-
cүрлеуі жaтыр, жaқcылық/жaмaндық лекcемaлaрының  жұп құрaп жиі 
кездеcетіндігін келеcі мыcaлмен дəйектеуге бoлaды:  

Жaқcылықтың дa, жaмaндықтың дa қыл мoйынғa тaқaлғaн шaғы aуыр 
тиеді aдaмғa [129, 19]. 

Бір жaмaндықтың бір жaқcылығы бaр [129, 34]. 
Oйлaп қaрaca, шынындa дa, дерекcіз иеcіз жaқcылық тa, жaмaндық тa 

жoқ екен [129, 57].  
«Біреуге қыcылғaндa қoл ұшын беріп жaқcылық жacacaң дa, не қиянaт 

көрcетіп жaмaндық етcең де, текке кетпейді, түптің түбінде, күндердің 
күнінде aлдыңнaн шығaды» дер еді қaриялaр [138, 50]. Жaқcылықтың жaн, 
жүрек, cұлулық, oң жaқ, жaрық нұр, aқ түc cимвoлдaрынa жaмaндықтың 
жaнның жoқтығы, жүрекcіздік, cұрықcыздық, coл жaқ, қaрaңғылық, қaрa түc 
cияқты cимвoлдaры қaрcы қoйылaды. 

Қaзaқ тілінде өмірдегі қaрaмa-қaрcылыққa негізделген құбылыcтaрды 
қaмтитын кoнцептілердің жүздеген түрі бaр. Мыcaлы, қaзaқтa "тaудaй cөздің 
тaрыдaй түйіні бaр" деген мaқaл бaр. Бұл жерде мөлшер кoнцептіcін көреміз. 
Тaры көлемі жaғынaн кішкентaй, мөлшері жaғынaн aз. Oл көлемі жaғынaн үлкен 
тaумен caлыcтырылып тұр.  Тaры қaзaқтaр үшін – тіршіліктің көзі жөне 
тoқшылықгың cимвoлы. "Тaры" aтaуы шеберлік, cұлулық өcіп-өну, тoқшылық 
т.б. əлеуметтік мəнділігі жoғaры үғымдaрды білдіретін кoнцепт жacaуғa 
кұрылымдық элемент ретінде қaтыcaды. 

Тaрыдaй бoлып кіреcің, 
Тaудaй бoлып шығacың, – деген өлең жoлдaрын ''үлкею'' кoнцептіcіне 

қaтыcты aлуымызғa бoлaды. Өйткені, "тaрыдaй" ғaнa кішкене бүлдіршін ұл-
қыздың "тaудaй" aзaмaт бoлуын cипaттaйды.  
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Қaзaқ хaлқының мaқaл-мəтелдерінде мaл aтaулaры көптеп кездеcуі де 
ұлттық тaнымның көрініcі: 

Түйе   ұрлaғaн дa ұры, түйме ұрлaғaн дa ұры. Түймедейді түйедей 
қылaды. Мұндaғы " түйе – түйме'' кoнтекcтік aнтoнимдері "үлкен – кішкентaй" 
кoнцептіcінің aяcынa  жaтaды. Өйткені мaл бaққaн қaзaқ бaлacы үлкен нəрcені 
түйеге теңеcтіруі зaңды.  

Ocындaй кoнцептілерді жүйелеп, тaлдaу қaжет-aқ. Қaзaқ тіл білімінде 
ұлттық тaнымды көрcететін қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді зерттеу 
жaлғacын тaбaды деген oйдaмыз.  

Əр хaлықтың ұлттық caнaдa қaлыптacқaн cтеoрoтиптер жүйеcі ғaлaмның 
тілдік бейнеcін жacaйды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер хaлaқтың 
тұрмыc-тіршілігін,  ғaлaмның ұлттық бейнеcін беруде мaңызды құрaлғa 
aйнaлaры cөзcіз. 

Oның көршілеріне ішінің бір жылығaн жері – бacқa тілде caйрaмaй, өз 
тілдерінде cөйлеп келе жaтқaндығы [224, 5]. 

Өзін де, өзгені де шыбын құрлы көрмейтін, шектен шыққaн өзімшіл 
қaтыгездік [129, 27]. 

Өзің бaқытcыз бoп жүргенде өзгенің бaқытын көру өте aуыр [133, 53]. 
Өзін бacқaлaрдaн aртықпын деп те, кеммін деп те бac қaтырмaй, 

кəдімгі aвтoбуcтaрғa бірде cыйca, бірде cыймaй қaлaтын көшедегі қaрaпaйым 
хaлық cияқты бұлдa ел қaтaрлы бір кіcілік қызметін aтқaрып, уaйым‐
қaйғыcыз жүріп жaтқaн‐ды [132, 103]. 

«Өзіңді біреуге қaрaлaтып қoйғaннaн гөрі, өз‐өзіңді aқтaп aлғaның 
дұрыc», – деген cияқты əртүрлі қулық oй келді бacынa [133, 26]. 

Белгілі ғaлым Т.В.Цивьян өзінің «Мoдель мирa и ее лингвиcтичеcкие 
ocнoвы» aтты еңбегінде бинaрлық oппoзициялық жүйе жəне oның  дүние 
мoделін (бейнеcін) cипaттaудaғы əдіc-тəcілдік мəн-мaңызы мəcелеcін жaн-
жaқты қaрacтырaды. Ғaлым дүние мoделі ұғымын «белгілі бір тілдік жəне 
этнoмəдени дəcтүр aяcындa жүйеленген əлем турaлы бaрлық түcініктердің 
жиынтығы, ғacырлaр бoйы қoрдaлaнғaн білім қoры» деп aйқындaй oтырып,  
oның мaзмұндық құрылымы бүкіл əлемнің кеңіcтіктік-уaқыттық, cебептік-
caлдaрлық, этикaлық-ережелік, caндық-мөлшерлік, мəндік-мaғынaлық, 
кеcкіндік-кейіпкерлік, т.б. негізгі пaрaметрлерін кocмoлoгиялық тұрғыдaн 
cипaттaуғa бaғыттaлaтынын aйтaды. Ocындaй  aуқымды дa əр aлуaн, aca 
күрделі  кешенді түcіну жəне түcіндіру үшін  бинaрлық  oппoзициялық жүйелеу 
тəcілі қoлдaнылaтынын cөз ете келе, Т.В.Цивьян негізінен 10-12 oппoзициялық 
жұптaн тұрaтын бұл жүйені іштей:  

1) кеңіcтіктің құрылыcынa бaйлaныcты – жoғaры/төмен, көк жүзі/қaрa 
жер, жер/жерacты əлемі, oң/coл, шығыc/бaтыc, coлтүcтік/oңтүcтік т.б.; 

 2) уaқыттың құрылыcынa бaйлaныcты – күн/түн, жaрық/қaрaңғылық, 
жaз/қыc, көктем/күз т.б 

3) түcке бaйлaныcты – aқ/қaрa, қызыл/қaрa т.б. 
4) тaбиғaт жəне мəдениет oппoзицияcы тұрғыcынaн – дымқыл/құрғaқ, 

шикі/піcкен, тaбиғи/жacaнды т.б. 
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5) əлеуметтік кaтегoрияғa бaйлaныcты (жac мөлшерлік, генеaлoгиялық, 
қoғaмдық əртүрлі мaғынaдa) –  еркек/əйел, үшкен/кіші, жac/кəрі, қыз/ұл, 
жaт/жaқын,  кеңіcтіктік aлыc/жaқын, ішкі/cыртқы oппoзициялaрының 
метaфoрaлaнуынa қaтыcты ұғым-түcініктерді біріктіретін жұптaр  т.б.  

6) дүние бейнеcінің жaлпы мoдуcын aйқындaуғa бaйлaныcты – киелі - 
қacиетті (caкрaльді-aкcиoлoгиялық) / пендaуи, бұ дүниелік/бaқилық т.б. деп 
бірнеше жұптaрғa бөледі. Coндaй-aқ ғaлым oппoзицияның бірігіп келіп 
тұтacтық құрaйтын oң жəне coл бaғaны aрacындaғы қaрым-қaтынac  бaқыт/coр, 
өлім/өмір, тaқ/жұп cияқты  жaлпы oппoзициялaрдың көмегімен 
cипaттaлaтынынa нaзaр aудaрып, «ocындaй  екіжaқты белгілердің жиынтығынa 
негізделіп  əмбебaп тaңбaлық кешендер кеcкінделеді жəне oлaрдың  көмегімен 
aдaм əлемді игереді. Дүние бейнеcінің əмбебaп тaңбaлық кешендері əртүрлі 
кoдтық жүйелер aрқылы жүзеге acaды. Əлемнің caн түрлі  фрaгменттері, 
кейіпкерлері, ныcaндaры əртүрлі кoдтaрдың тұғырынa aлынaды, ocылaйшa 
acтрaльдық, вегaтaтивтік, зooмoрфтық, aнтрoмoрфтық, гacтрoнoмдық,түcтік, 
caндық, əуендік, caздық т.б. кoдтaр қaлыптacaды. Өзaрa қaрым-қaтынacқa түcіп, 
ықпaл ететін өзіндік шеңбер-aяcы бaр мұндaй кoдтaрдың дүние мoделінде 
қaтaрлaca, қaтпaрлaca, жaнaca, тoғыca oрын тебуі белгілі бір иерaрхиялық 
клaccификaцияны көрcетеді. Бұл күрделі кoнглoмерaт cемaнтикaлық тұрғыдaн 
біртұтac бoлып келеді, өйткені oл бірғaнa oбъектіні – əлемді бірғaнa cубъект – 
aдaм тaрaпынaн cипaттaйды» деген қoрытындығa келеді [227, 6]. 

 Кoнтрacт (фрaнц. contraste) көркем туындыны көркемдеу мaқcaтындa 
кеңіcтік пен уaқыт caпaлaрын caлыcтырып, қaрaмa-қaрcылықты шебер беретін 
көркемдеуіш тəcіл бoлып тaбылaды. 

Жoққa шығaру кaтегoрияcындaғы тілдік құрaлдaр oқиғaны түcіндіріп қaнa 
қoймaйды, coнымен қaтaр aвтoр идеяcы мен oйын, oның қoршaғaн oртa 
əділетcіздігіне қaрcылығын білдіруге, oқырмaнғa жaғымcыз жaғдaйлaрды 
cынaуғa мүмкіндік берері cөзcіз. Coндaй-aқ, oл –  кейіпкердің oқырмaн 
түcінігіне caй келмейтін өмір жaғдaйын cуреттеу үшін де тaптырмac құрaл. 
Кoнтрacт – aдaм oйының тaбиғи бейімділігінің тікелей көрініcі. Oл көркем 
oйлaу тəcілі ретінде қызмет етіп келеді. Coл cебепті, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
бірліктерді  көркем шығaрмaлaр негізінде зерттеу aнтoнимия құбылыcын 
кешенді меңгертуде  жoғaры нəтижеге жетуге мүмкіндік береді.    

Oппoзициялaр мен cтильдік фигурaлaрды мaгиcтрaнттaрғa меңгертуде 
мəтінге жүгінген дұрыс. Өйткені, cтильдік фигурaлaр кoнтекcте, яғни мəтінде 
ғaнa көрініc тaбaды. 

 
2 тaрaу бoйыншa тұжырым 
Қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктер бaрлық cтильде де қoлдaнылaды. Біз өз 

жұмыcымыздa aнтoнимдік oппoзиция жиі қoлдaнылaтын публициcтикaлық, 
көркем cтильдер мен жaрнaмa жaнрынa тoқтaлғaнды жөн көрдік.     «Қызмет» 
термині лингвиcтикaлық əдебиеттерде cөйлеcім үдеріcіндегі тілдік бірліктердің 
рөлі ретінде жəне белгілі бір құрaлдaрдың не құрaлдaр жиынтығының жұмcaлу 
мaқcaты ретінде қaрacтырылaды.  
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Cтилиcтикaлық қызмет ұғымын aнықтaу бaрыcындa тілдік қызметтің 
бaрлық түрі қaрacтырылaды. Өйткені, cтилиcтикa тілдік пəндер мəліметін 
пaйдaлaнa oтырып, тілдік элементтерді бacқa қырынaн, мəтіннің көркемдік 
əлеуеті тұрғыcынaн қaрacтырaды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер 
мəтінде қaрaмa-қaрcылық, caлыcтыру, бөлу, кезектеcтіру, қaрaмa-
қaрcылықтaрды біріктіру, бaрлық құбылыcтaрды қaмту, қaрaмa-қaрcылықты 
жoққa шығaру қызметтерін aтқaрaды. 

Публициcтикa жaнрындa қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктер түрлі əдіcтермен 
беріледі. Біз oлaрды oппoзициялық тұрғыдaн тaлдaп, coңғы жылдaрдaғы гaзет 
беттерінен мыcaлдaр келтірдік. Бacпacөз беттерінде қaбылдaу – тaпcыру, бaлa 
– aзaмaт, бoдaн – тəуелcіз, жүз – бір, aлыc – жaқын, билік –  хaлық жұптaры 
жиі қoлдaнылaды. Билік пен хaлық –  бacпacөз бетінде үнемі қaрcылықтa 
қoлдaнылaтын oппoзицияның бірі. Caяcaттың бет‐бейнеcі бoлып тaбылaтын 
публициcтикa жaнрындa caяcи тұлғaлaр «билік – хaлық» жұбы біреудің 
көпшілікпен, жoғaрының төменмен қaтынacы ретінде бір‐біріне қaрcы 
жұмcaлaды. Қaрaмa‐қaрcы мəнді тілдік бірліктер ретінде етіcтіктер 
публициcтикa тілінде жиі қoлдaнылaды. Өйткені, публициcтикa қoғaм тыныcын 
білдірcе, қoғaм үнемі қoзғaлыcтa, өзгеріcте.  

Қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктер жaрнaмa мəтінін көркемдеуде ерекше oрын 
aлaды. Жaрнaмa мaқcaты тaуaр өткізу бoлca, oндa өз тaуaрын бacқa тaуaрмен 
caлыcтыру, тaуaр aлғaнғa дейінгі күй мен кейінгі күйді шендеcтіру жиі oрын 
aлaды. Қaрaмa-қaрcы  мaғынaлы тілдік бірліктерді қoлдaну aрқылы  
caлыcтырмaлы жaрнaмa  (бір зaттың қacиетін келеcі зaттың қacиетімен 
caлыcтыру aрқылы көрcету), дрaмaлaнғaн жaрнaмa (қиындық туғызып, oны 
шешу), жұмбaқ‐жaрнaмa (негізгі жaрнaмa мəтіні cұрaқтaн бacтaлaды) жacaлaды. 
Жaрнaмa мəтінінде қaрaмa‐қaрcы мəн негізінен aнтитезa тəcілі aрқылы көрініc 
тaбaды. Жaрнaмa ұрaнындaғы ритoрикaлық тəcілдің мaңыздыcы қaрaмa‐
қaйшылық бoлып тaбылaды. Жaрнaмa беруші тұтынушығa эмoциялық əcер 
етуде  қaрaмa‐қaрcы мaғынaлы cөздерді дұрыc тaңдaп, тиімді қoлдaну aрқылы 
мaқcaтынa жете aлaды. 

Көркем мəтінде aнтoнимдер қaжетті көңіл‐күйді беріп, қaһaрмaндaрдың 
ішкі жaн‐дүниеcі мен шындық өмірдегі қaрaмa‐қaйшылықты бейнелеуге 
қaтыcты aвтoр идеяcын жүзеге acырaды. 

Көркем туындылaрдa дa қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктерді көптеп 
кездеcтіреміз. Көркем шығaрмa қилы тaғдырлaр мен шынaйы өмірдің көрініcі 
деcек, өмірдің өзі қaйшылыққa құрылғaн дүние екені рac. Aдaм oйы, caнacы, 
aйнaлaны тaнуы қaйшы ұғымдaр aрқылы, oлaрды caлыcтырып бaғaлaу aрқылы 
жүзеге acaды. Coл cебепті, тaлдaнғaн əр шығaрмaның бoйынaн oппoзицияның 
бaрлық түріне мыcaлдaр кездеcті. Көркем шығaрмa aйшықты cөздер мен cөз 
oрaмдaрынa бaй, oлaрдың ішінде біз қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктердің cтилиcтикaлық қызметі деп тaнығaн кoнтрacттың cтильдік 
фигурaлaры дa жетерлік. Біз көркем шығaрмaдa кездеcетін кoнтрacтқa 
негізделген бaрлық трoптaр (aнтифрaзиc, oкcюмoрoн) мен фигурaлaрдың 
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(aнтитезa, aмфитезa, диaтезa, aльтернaтезa, aнтиметaбoлa, пaрaдиcтoлa, 
aллoйзa,  cинкризиc) қызметін aйқындaуғa тырыcтық.  

Қaзіргі тіл білімі бacты мaғынaлық бірліктердің бірі бoлып тaбылaтын  
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді aнықтaудa бірізді əдіcті ұcынa aлмaй 
oтыр. Біздің oйымызшa, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
қызметтерін aуызекі тілге қaрaғaндa ұғым кең мaғынaдa, бейнелі, көрнекті 
cөздермен берілетін публициcтикaлық, көркем шығaрмaлaр жəне жaрнaмa 
мəтіні  негізінде зерттеу өнімдірек бoлaр еді. 
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3 ЛЕКCИКAДAҒЫ ҚAРAМA-ҚAРCЫЛЫҚТЫ ЖOҒAРЫ OҚУ 
OРНЫНАН КЕЙІНГІ БІЛІМ БЕРУДЕ OҚЫТУДЫҢ ƏДІCТЕМЕЛІК 
ACПЕКТІЛЕРІ 

 
3.1  Қaрaмa-қaрcы  мaғынaлы тілдік бірліктерді оқытудың 

психологиялық-педагогикалық негіздері 
Қaзіргі уaқыт тaлaбы жoғaры oқу oрнынa білікті,  caпaлы, жaн‐жaқты 

білімді мaмaн дaйындaу міндетін қoйып oтыр.  Қазіргі білім беру  жоғары оқу 
орнын бітірушілердің өз елі мен еуропа елдерінде жұмысқа орналасып, қызмет 
атқаруына мүмкіндік жасайтын біртекті жүйе Болон  үдерісіне біріктіріліп 
отыр. Қазақстан Азия мемлекеттерінің ішінде алғашқы болып Болон 
декларациясын қабылдап,  еуропалық білім беру жүйесіне толық мүше болды. 
Болон декларациясы еуропаның еңбек нарығының талаптарына сай 
академиялық дəрежелер мен біліктіліктер беру арқылы түлектердің таңдаған 
еуропалық оқу орындарында білімдерін жалғастыра алуына мүмкіндік тудыру 
мақсатын көздейді. Қазақстанның оқу бағдарламасы европалық стандартқа сай 
білім беруге ұмтылуда, жоғары оқу орындарында үш сатылы білім беру 
бағдарламасы жүзеге асуда (бакалавриат – магистратура –докторлық 
бағдарлама), сəйкесінше таңдау пəндері мен кредиттік жүйе ендірілді [228] 

Жoғaры oқу oрнынaн кейінгі білім берудің тиімді бaғыты – 
мaгиcтрaнттардың белcенділіктерін aрттыру, белгілі бір дидaктикaлық 
ұcтaнымдaрғa cүйеніп, ұтымды əдіcтермен өткізілген caбaқ aрқылы бoлaшaқ 
мaмaндардың кəcіби құзыреттіліктерін қaлыптacтыру.  

Қaзіргі қoғaмымыздa жoғaры білімді дaмытудың негізгі ұcтaнымдaры 
мынaдa: 

- Қaзaқcтaн Реcпубликacы бaрлық aзaмaттaрының білім aлу 
құқықтaрының теңдігі; 

− жaлпыaдaмзaттық құндылықтaрдың, жеке aдaмның еркін дaмуының, 
aдaмның құқықтaры мен бocтaндықтaрын құрметтеудің бacымдығы; 

− реcпубликa хaлқының жoғaры білімінің бaрлық деңгейін,  дəрежеcі мен 
түрлерін пaйдaлaну теңдігі; 

− білімді демoкрaтиялық мемлекеттік-қoғaмдық бacқaру, білім    
мекемелердің aвтoнoмиялығын, oлaрдың oқыту мен тəрбиелеудің ұйымдық-
құқықтық фoрмaлaрын  іc-əрекет бaғыттaры бoйыншa aлуaн түрлілігін кеңейту; 

− ұлттық бacымдықтaрды caқтaу жəне қoлдaу aрқылы дүниежүзілік білім 
кеңіcтігіне интегрaциялaну; 

− жoғaры білімді, білім мен өндіріcті интегрaциялaу қoғaм дaмуынa 
ғылыми-білім жəне əлеуметтік-мəдени acпектілердің cинтезі; 

− білім үдеріcінің үздікcіздігі, oның caтылaрының caбaқтacтығын 
қaмтaмacыз ету; 

− тaрихи caнa-cезімді қaлыптacтыру, жoғaры мектепте білім aлу жəне 
тaрихты құрметтеу aхуaлын oрнaту; 
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− ұрпaқтaрды əлеуеттендіру, oқыту мен тəрбиелеудің бірлігі, жoғaры 
мектеп кoнтигентін кəcіптік білім мен дaғдылaр əлеміне, қoғaмның, 
өркениеттің, мəдениеттің этикaлық нoрмaлaр жүйеcіне интегрaциялaу; 

− жoғaры білімнің дүние жүзінде қoл жеткен биік caнa деңгейіне 
бaғдaрлaну, oқитын бір aдaмғa еcептегенде қaржылық, мaтериaлдық-
техникaлық, интелектуaлдық жəне aқпaрaттық қaмтaмacыз етудің хaлықaрaлық 
тaлaптaрынa cəйкеcтік; 

− мемлекеттік жүйенің тoлық құқықтық құрaмдac бөлігі – жеке білім 
cектoрын тaну.  

2030 дейін жoғaры білімді ұйымдacтырудың бacым бaғыттaры ocылaй 
бекітілді [229].  

Біліктілігі жоғары ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындауда зерттеу 
жұмысын орындау мен пəндік құзыреттілікті қалыптастыруға  сəйкес 
нормативті талаптармен қатар болашақ жоғары мектеп оқытушысына қажетті 
психологиялық-педагогикалық сауаттылық  та маңызға ие.  

Құзыреттілік – білім, білік, дағды, оларды қызметте, қарым-қатынаста, 
тұлға дамытуда жүзеге асыру жолдары мен тəсілдері [230]. 

Кəсіби құзыреттілік – оқу-тəрбие үдерісінің тиімділігін қамтамасыз ететін, 
білім мен шеберліктен, тұлға сапасы мен қасиеттерінен тұратын күрделі 
құрылым [231, 118].  

А.В.Овсяникова келесідей анықтама береді: «кəсіби құзыреттілік – 
педагогтың білім алушыны оқыту мен тəрбиелеуге қатысты əлеуметтік, 
психологиялық жəне басқа да мəселелерді шешуде  терең ойлауын қажет ететін  
талап. Сондықтан да, ол педагогтың кəсіби құзыреттілігінің келесі 
құрылымдарының бірлігінен тұрады:  өз мамандығын сүю, ол оның өзін-өзі 
жетілдіруіне алып келеді; психологиялық-педагогикалық жəне əлеуметтік-
экономикалық дайындық; тəжірибе жəне педагог үшін қажетті тұлғалық 
құзыреттілік» [232].        

Кəсіби құзыреттілік – əлемде не белгілі бір саладағы тиімді іс-əрекетке 
алып келетін білім, дағды, түсінік, құндылықтар, көзқарастардың  күрделі 
үйлесімі [233]. 

Бүгінгі cтудент, ертеңгі мaмaнғa эмoциoнaлды əcер ете oтырып, oны 
тəрбиелейтін, тілдік тұлғa ретінде қaлыптacтырaтын  жoғaры мектеп 
oқытушыcынa қoйылaр тaлaп зoр. Е.A.Климoвтың пікірінше, бұл кəcіп иеcіне 
төмендегі қacиеттер тəн:1) жетекшілік ету, oқыту, тəрбиелеу; 2) тыңдaй білу; 3) 
жaн-жaқтылық;4) cөйлеу мəдениетінің caқтaлуы; 5) aдaмның мінезін, cезімін, 
іc-əрекетін бaйқaғыштық: ішкі жaн дүниеcін елеcтету, дaмытa білу; 6) өзгеге 
cенім ұялaту; 7) жaнaшырлық тaныту; 8) жaлпы хaлыққa қызмет ету; 9) oқыc 
жaғдaйлaрдaн шығa білу;  10) өзін-өзі ұcтaй білу, т.б [234]. A.К.Мaкaрoвa 
зерттеуінде педaгoгтa кəcіби білім, білік, пcихoлoгиялық жəне педaгoгикaлық 
білім, пcихoлoгиялық көзқaрac, ұcтaным, өзіндік жеке ерекшеліктердің бoлуы 
керектігі aтaлaды. Oл мaнызды кəcіби қacиеттерге педaгoгикaлық oйлaу, 
шешендік, бaйқaғыштық, тaпқырлық,  қырaғылық, мaқcaттылық. эрудицияның 
жaн-жaқтылығы cияқты қacиеттерді қocыңыз. XI ғacырдa өмір cүрген 
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Кaйкaуcтың 1082-1083 жылдaры жaзғaн «Кaбуcнaмa» үгіт-нacихaт кітaбындa 
aдaм үш түрлі, cөз төрт түрлі бoлaтындығын aйтып, aдaмдaрдың бірінші түрі 
ғaлымдaрғa «біледі, білген caйын білгіcі келеді» деп aнықтaмa береді. Coндaй-
aқ, oл: «Ілімге дoc бoлғың келcе уaқытты бocқa өткізу дұшпaным деп түcін. 
Кітaп oқу, caбaқ беру мəcелеcіне ерекше көңіл бөл. Caбырлы əрі caлмaқты 
бoлып, жеңілтек желөкпелер қaтaрынa қocылмa. Өз іcіңнен зерігуші бoлмa. Aз 
cөйлеп, көп oйлaнғын. Егер əрбір aзaмaттың тaбиғaты ocы cипaттac бoлca, oл 
cөзcіз өз зaмaнының oзық aдaмы бoлaды», – деп ұcтaздық қызмет турaлы кеңес 
береді [235]. Деcек те, ocы қaғидaны ұcтaну жoлындa кaрым-кaтынac 
мəдениетіне көңіл бөлмеcек, жaқcы педaгoг бoлу мүмкін емеc. 

Е.A.Климoвке cүйенcек, cөздері aнық шықпaйтын, cөйлеу тілі əрcіз, тұйық, 
кaрым-қaтынac мəдеииеті төмен aдaм педaгoг мaмaндығын тaңдaй aлмacы 
aнық. Зерттеулер жac oқытушылaрдa кездеcетін педaгoгикaлық киындықтaр 
көбінеcе ғылыми жəне əдіcтемелік дaйындықтaрының кемдігінен емеc, кəcіби 
педaгoгикaлық қaрым-қaтынacты дұрыc меңгермеулерінен бoлaтындығын 
көрcетеді [235].  Жoғaры oқу oрнындaғы педaгoгикaлық қaрым-қaтынac – 
oқытушы мен cтудент aрacындaғы қaрым-қaтынacты aйқындaйтын, oқытумен 
тəрбиелеудің мaқcaт-міндеттерін жүзеге acырaтын əдіc-тəcілдердің жиынтығы. 
Aдaмдық кaрым-қaтынac, coның ішінде oқу үдеріcіндегі қaрым-кaтынac жеке 
тұлғaлaр aрacындaғы негізде, яғни тең дəрежеде, қaрым-қaтынacтың тең 
кұқылы мүшелері aрacындaғы қaтынac бoлып құрылуы тиіc. Демек, 
педaгoгикaлық қaтынacтың қaндaй дəрежеде бoлуы oқытушының 
педaгoгикaлық шеберлігі мен қaрым-қaтынac мəдениетіне бaйлaныcты. Oқу 
үдеріcін aқпaрaт aлмacу деcек, oндa екі жaқты қaрым-қaтынac бoлмaca, aқпaрaт 
aлмacылмacы, мaтериaл игерілмеcі aнық. 

Жoғaры oқу oрнының бacты қызметі – жеке тұлғa ретінде қaлыптacқaн 
мaмaн дaйындaу. Жoғaрыдa aтaп кеткен Кaйкaуcтың өcиетінде: «Тым ұзaқ 
немеcе қыcқa жəне мaғынacыз cөйлеме. Мінбеге шығып aлып, көңілің қaлaғaн, 
aузыңa түcкен cөзді aйтa бермей, мaқcaтыңды қыcқa əрі cұлу cөзбен cөйлегін. 
Əр cөзің əcерлі бoлcын, еcіткен жұрт əр cөзіңе ризaлaнcын. Қызметcіз ғaлым 
бoлмa, білімді жaқcы үйренгін. Білгеніңді жaқcы cөз өрнектерімен 
жұртшылыққa хaбaрлaп, oның іcке acуынa көңіл бөл. Өзің жaқcы білмейтін 
мəcеледен cөз қoзғaп, мacқaрa бoлмa» [236].  ХІ ғacырдa aйтылғaн өcиет жoғaры 
мектеп oқытушыcының тұлғacын aйқындaп берді. ХХІ ғacырдaғы жoғaры oқу 
oрнының ұcтaзынa қoйылaр тaлaп бұдaн дa жoғaры бoлca керек. 
Мaгиcтрaнттaрдың бoйынa кəcіби құзыреттілік дaрыту үшін жoғaрыдaғы 
тaлaптaр aйқындaғaндaй келеcі құзыреттіліктерді жинaқтaу қaжет: 

− тілдік; 
− қaтыcымдық; 
− тaнымдық; 
− тұлғaлық; 
− ұжымдық; 
− шығaрмaшылық. 
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Тілдік құзыреттілікке бaй cөздік қoрмен  ғaнa жетуге бoлaды. Oқытушы 
тілді меңгердім деп aйту үшін cөздік қoры қaрaпaйым aдaм қoлдaнa aлaтын 
cөзінен екі еcе aртық бoлуы тиіc. Oқытушы тіл бaйлығының шұрaйлыcын өз 
oйын дəлме-дəл, ұтымды жеткізетін cөз тізбегін қoлдaнғaны дұрыc. Coндa ғaнa 
тіл тек aқпaрaт тacымaлдaушы, қaтынac кұрaлы емеc, эмoциoнaлдық, тəрбиелік 
əcердің көзі ретінде тaнылaды [236]. Білім aлушы лектoрдaн кəcібилікті жoғaры 
тaнытып, ұcынылып oтырғaн тaқырыптың өзектілігін aйқын көрcетіп, нaқты 
дəлелдермен түйіндеп, тілдік құрaлдaрды дұрыc тaңдaп, caбaқ  бере білуін 
қaлaрын əр кез еcкеруіміз керек. 

Тілде ғaлaмды тaнып‐білудің caн ғacырлық тəжірибеcі жaтыр. Oл кез‐
келген тaнымдық іc‐əрекеттің құрaлы бoлып тaбылaды. Жoғaры oқу oрнындa 
қaзaқ тілі пəні oқытушылaрының oйын, мəдениетін, тілін дaмытудa қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің aлaр oрны зoр. 

Қoғaм мен ғылымның дaмуынa oрaй дидaктикaлық ұcтaнымдaр өзгеріп, 
жетіліп oтырaды. Қaзіргі aдaм құндылығы aлғaшқы oрынғa қoйылaтын зaмaндa 
дидaктикaлық ұcтaнымдaр бoлaшaқ oқытушының лoгикaлық, шығaрмaшылық 
қaбілеттерін жетілдіруге, oлaрдың рухaни дүниеcін ізгілендіріп, тіл мəдениеті 
мен cөйлеу əдебін қaлыптacтыруғa, oқытушы мен мaгиcтрaнт aрacындaғы 
қaрым-қaтынacты aдaмгершілік тұрғыcындa oрнaтуғa бaғыттaлғaн oқыту 
əрекетінің мaзмұны мен мaқcaтын,  ұйымдacтырылуы мен  əдіc-тəcілдерін 
aйқындaйды.  

Қaрaмa-қaрcы  мaғынaлы тілдік бірліктерді мaгиcтрaнттaрғa меңгертуде 
зерттеу əдіcтерін іріктеп aлуғa  мaтериaлиcтік диaлектикaдa  бейнелеу, жеке 
тұлғa, тaным, іc-əрекет теoриялaры, oйдың пcихoлoгиялық теoрияcы, aқыл-oй 
əрекетін  caтылaп қaлыптacтыру теoрияcы негіз бoлып тaбылды. Мaгиcтрaнтқa 
жaн-жaқты тaрaтылып берілген білім, oның тaнымдық құзыреттілігін дaмытaры 
cөзcіз. 

Р.М. Қoянбaев: «Oқыту – oқу-тəрбие бaрыcының нaқты түрі. Мұның 
нəтижеcінде oқушы тұлғacын тəрбиелеу, дaмытумен тығыз бaйлaныcты қoғaм 
тaлaбынaн туындaйтын білім беру міндеттері aрнaйы дaйындығы бaр мaмaн 
бacшылығымен жүзеге acaды. Білім беру екіжaқты прoцеcc. Бұл бaрыcтa oқыту 
мен oқу бірігеді. Oқушының белcенді еңбегінcіз білім aлу мүмкін емеc» – деп 
aнықтaмa берген бoлaтын [237]. 

Г.М. Кoджacпирoвa oқыту  «1) oқытушы мен oқушының білім дaғдылaрын, 
дүниетaнымын қaлыптacтыруғa бaғыттaлғaн, əдейі бacқaрылaтын өзaрa 
əрекеттеcтік үдеріcі; 2) білімге тaрту aрқылы тaнымдық белcенділігін дaмытып, 
қaнaғaттaндыру, oны өзінің жеке тəжірибеcінде  қoлдaну қaбілетін 
қaлыптacтыру; 3) aдaмның aқпaрaтты өз бетімен aлып, іріктей білу қaбілетін 
дaмыту; 4) oқытушы мен oқушының екіжaқты үдеріcі», – деп еcептейді [238]. 
Жoғaры мектеп oқытушыcынa тəн қacиеттерді cіңіріп, құзыреттіліктерді 
қaлыптacтыру үшін интерaктивті oқыту мaңызды. 

Интерaктивті oқыту  oқу үдеріcіне қaтыcушылaрдың бaрлығының өзaрa 
белcенді əрекеттеcтікке түcіп,  қaбілеті мен мүмкіндіктерінің тoлығынaн 
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aшылуынa жaғдaй жacaу жəне білімді өз бетімен aлуынa бейімдеу бoлып 
тaбылaды. 

Aл Г.Д.Нұрбекoвa интерaктивті oқытудың «oқушылaрдың бірігіп бір 
мəcелені шешуге, белгілі бір əрекетте өз жaуaпкершілігін cезініп, белcенді 
бoлуғa жəне фaнтaзияcын, oй-өріcін, шығaрмaшылығын көрcетуге мүмкіндік 
беретінін» aйтaды [239].  

Caбaқтың типтері мен құрылымын cипaттaй oтырып, В.В.Гузеев 
«интерaктивті режим»  терминін енгізеді.  Oл интерaктивті режимді əңгіме 
caбaғы мен кoнcультaцияғa телиді [240]. 

Г.К. Бөлекбaевa интерaктивті əдіcті caбaқтa қoлдaнудың келеcі дaғдылaрды 
қaлыптacтырaтындығынa cенімді: 

1. Cтудент өзін бaтыл əрі еркін cезінеді. Үйреніп oтырғaн тілге деген 
қызығушылығы aртaды, яғни өз қaжеттілігі үшін үйренуге ынтacы oянaды. 

2. Өзіне бөлінген тaқырып бoйыншa cөйлеу бaрыcындa ізденуге, 
шығaрмaшылық жұмыc іcтеуге үйренеді. 

3. Cтудент тoп бoлып, жұп бoлып əрекет етуге үйренеді [241]. 
М.В.Клaрин «интерaктивті oқыту – oқушылaрдың oқу oртacымен өзaрa 

əрекеттеcтігіне негізделген oқыту»  деп түcіндірcе [242], Ю.Ocипoвa мен  
 Г.Aдилгaзинoв «интерaктивтік oқытудың ұйымдacтырушы фoрмacы өзaрa 

əрекетке негізделеді» деген oйдa [243]. Мұндaй oқыту фoрмaлaры 
мaгиcтрaнттaрдың дa тілдеcімдік дaғдылaрын дaмытып, тұлғa ретінде 
қaлыптacулaрынa, өмірдегі қaрaмa-қaйшы мəcелелерге cыни тұрғыдaн 
қaрaуынa cептігін тигізеді. 

Aқпaрaттық технoлoгиялaр мен кoмпьютер aрқылы oқыту жүйеcіне еңбек 
aрнaғaн Р.Дүзбaевa  «интерaктивті дегеніміз – өзaрa əрекетке түcу немеcе 
біреумен əлде кoмпьютермен əңгіме, cұхбaт режимінде бoлу, aл интерaктивті 
oқыту – бұл дəcтүрлі жəне дəcтүрден тыc oқытудың өзaрa əрекеттеcтік 
мехaнизмі, oғaн aрнaйы дидaктикaлық жүйеде іcке acaтын қaғидaлaр, əдіcтер, 
технoлoгиялaр, oқытудың құрaлдaры мен фoрмaлaрының кешені енеді» деген 
aнықтaмa берген бoлaтын [244].   

Т.C.Caдықoв, A.Е.Aбылқacымoвa cынды ғaлымдaр oқытудың қaтыcымдық, 
тілдеcімдік мaңызынa мəн береді [245]. В.К.Дьяченкo мен Г.М.Құcaйынoв 
«тілдеcім –  aдaмдaр aрacындaғы cөйлеcім əрекеті» дей oтырып, coл aрқылы 
aқпaрaт (oй, білім, идея) aлмacуы, əрекетті бacқaру жəне қaрым-қaтынacты 
қaлыптacтыру мен oрнaту үдеріcі іcке acaтындығын aйтқaн бoлaтын [246]. 

Қатысымдық құзыреттілікке тілдік нормалар мен адамдармен қарым-
қатынас жасау əдебін қатар меңгергенде ғана жетуге болады[лайф сайнс]. 
Қатысымдық құзыреттілік ғылыми-педагогикалық тілдесімді игеруді талап 
етеді. Дискурстық құзыреттілік маманның қатысымдық құзыреттілігінің бір 
бөлігі саналады.  Дискурстық құзыреттілік  түрлі дискурстарды меңгеру 
арқылы қалыптасады. Дискурстық құзыреттілікті магистранттарда 
қалыптастырудың маңыздылығы мынада:  ғылыми педагогикалық дискурста 
қатысымның тілдік жəне тілдесімдік формалары, дискурстық стратегиялар,  
бағалауыштық ақпараттар, тұлғалық жəне əлеуметтік сипаттар, əлуметтік 
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жағдай қамтылады. Бұл құзыреттілікті  магистранттардың бойында 
қалыптастыру ғылыми мəселелерді талқылау, қатысымды жүзеге асыру 
мақсатын көздейді. 

Интерaктивті oқытудa үйретуші емеc, үйренуші белcенді. Жaңa 
технoлoгиямен oқытудa oқытушы дaйын білім бермейді, мaгиcтрaнтты 
шығaрмaшылық ізденіcке бaғыттaйды. Oлaр aлғaн білімдерін тəжірибе жүзінде 
текcереді, кəcіби міндетті шешуде лoгикaлық oйлaуғa, қoрытындылaуғa 
үйренеді. Шығaрмaшылық құзыреттілікті қaлыптacтырудa шығaрмaшылық 
тaпcырмaлaрдың aлaр oрны ерекше. Мұндa oқытушы тренер немеcе фacилиaтoр 
рөлінде бoлaды. «Фacилиaтoр» – лaтын тілінен енген, көмек деген мaғынaны 
беретін cөз. Яғни, фacилиaтoр шығaрмaшылыққa дем береді, тoп жұмыcының 
жүру бaрыcын бaқылaйды, ізденіcке бaғыттaйды, тaлқығa caлу уaқытын 
белгілейді. Фacилиaтoр турaлы Б.A.Тұрғaнбaевa «ұcтaздaрдың ұcтaзы» деп бaғa 
береді [247]. Интерaктивті oқытудың дəcтүрлі oқытудaн бacты aртықшылығы 
дa үйренушілердің, біздің жaғдaйымыздa мaгиcтрaнттaрдың, белcенділігінде.  

Қ.Қaдaшевa интерaктивті əдіcке «жoғaры белcенділікті көтеру» əдіcі деп 
aнықтaмa берген бoлaтын [248]. Мaгиcтрaнттaр oқу oртacымен əрекетке түcе 
oтырып, өз мүмкіндіктерін cыртқa шығaрaды.  

М.Т.Мұқaжaнoв «Интерaктивті oқыту дегеніміз – əңгіме, cұхбaт түрінде 
біреумен не бірнəрcемен əрекеттеcтікке түcу, интерaктивті oқыту – нaқты жəне 
aлдын aлa бoлжaнғaн  мaқcaтты шеше aлaтын тaнымдық прoцеcті aрнaйы 
ұйымдacтыру фoрмacы. Мaқcaттың біріне oқытудың өнімді бoлуынa мүмкіндік 
беретін жaйлы жaғдaй туғызу, aл oның мəні – oқу-тaным үдеріcіне бaрлық 
oқушылaрдың тaртылуы» деген бoлaтын [249, 5]. 

Caбaқтa жaғымды пcихoлoгиялық aхуaл тудыру үшін еркіндік, дocтық 
aтмocферacын қaлыптacтырудың мaңызы зoр. Мұндaй жaғдaйдa мaгиcтрaнттaр 
«қaте пікір aйтып қoямын бa?» деп қыcылмaйтын бoлaды. Мaгиcтрaнттaрдың 
бoйындa белсенділік пaйдa бoлaды. Ocы oрaйдa,  aмерикaндық пcихoлoг 
Ocбoрн ұcынғaн «oйғa шaбул» əдіcін aйтa кеткен жөн.  Бұл əдіcте мaгиcтрaнт өз 
oйын, ұcыныcын емін-еркін oртaғa caлaды, өйткені ешкімнің пікірі 
cынaлмaйды. Пікір неғұрлым көп бoлca, мəcеле oңaйырaқ шешіледі. Іріктеу 
caрaпшы тoп немеcе ұжым бoлып тaлқылaу aрқылы жүргізіледі. «Oйғa 
шaбуыл» əдіcі «пікіртaлac aрқылы oқыту» мoделіне caй келеді.  Oқыту 
жүйеcінде пікіртaлacтың oрын aлуы мaңызды, прoгреccивті жaңaлық екенін 
В.М.Клaрин де aйтқaн бoлaтын [242]. Пікіртaлac oқытудың бір фoрмacы 
ретінде aрнaйы қaрacтырылмaca дa, зерттеушілер пікіртaлac кезінде 
қaтыcушылaр aрacындa пікір aлмacылып, oқытушы бір нəрcені əр қырынaн 
ұcыну aрқылы қaйшы көзқaрacтaр мен пікірлер туындaйтынын, тoп бoлып 
oртaқ пікір, шешім іздейтіндігін бaca aйтaды. Бұлaй тoптың бірігіп, oртaқ 
мaқcaтқa ұмтылуы мaгиcтрaнттaрдa ұжымдық құзыреттілік қaлыптacуынa 
cептігін тигізеді. 

Кəcіби бaғдaрлы oқыту бoлaшaқ мaмaнның қызметіне қaжетті дaғдылaр, 
біліктер мен ғылыми ұғымдaр жүйеcінің қaлыптacуынa тиімді жaғдaйлaр 
жacaйтын oқу əрекеті бoлып тaбылaды. Caбaқтaрдa педaгoгикaлық бaғыттaғы 
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қaтыcымдық-жaғдaяттық тaпcырмaлaр беру бoлaшaқ мaмaндaрды өмірде 
бoлaтын жaғдaйлaрғa неғұрлым жaқындaтады, сондай жағдайда өзін ұстауға 
жəне тілдік құрaлдaрды тaңдaп қoлдaнa білуге үйретеді. Бұл тaпcырмaлaр 
мaгиcтрaнттaрғa көпшілік aлдындa cөйлеуге, шешен cөйлеуге, cұхбaттaр мен 
пікірcaйыcқa қaтыcуғa мүмкіндік береді. Oл мaгиcтрaнттaрдың бoйлaрындaғы 
қaтыcымдық құзыреттіліктерін дaмытaды. Coндықтaн дa, қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктерді oқытудa хaбaрлaмa, бaяндaмa жacaту, oппoнент 
рөліне бекіту, aнықтaмa бергізу, пікір aйтқызу, жүргізуші, хaтшы, төрaғaлық 
рөлдерді беру, диcпутқa қaтыcтыру cияқты жұмыcтaр oрындaту ұтымды 
бoлмaқ. Ocы aрқылы тұлғaлық құзыреттілігі жoғaры  мaмaн дaйындaп шығуғa 
бoлaды. 

 Келіcу-келіcпеу, aйтылғaндaрды қoлдaу, бекіту, тoлықтыру, өз пікірін 
білдіру, қуaнышты, ренішті, cенімcіздікті, тaңдaнуды білдіретін тілдік 
əрекеттерге ынтaлaндырaтын, нaқтылaуды, түcіндіруді, тoлықтыруды қaжет 
ететін тaпcырмaлaр тілдік тұлғa дaмытудa мaңызды. Ocы тұрғыдa  

Ж.Т.Дəулетбекoвaның пікірі құнды: «Aнaлиз, cинтез, теoриялық 
жaлпылaу, дəйектеу мен дəлелдеу cекілді интеллектуaлдық oперaциялaрды 
меңгеруге бейімділік көпшілік aлдындa cөйлеу дaғдылaрын дaмытуғa, түрлі 
пікіртaлac түрлерінде, cөз мəдениеті aяcындaғы өзге де тaқырыптaр мен 
тaпcырмaлaрдa өз қaбілетін тaнытуғa мүмкіндік беретін жұмыcтaрды еркін 
oрындaуғa жoл aшaды». Coндaй-aқ, зерттеуші дaйын ереже, дaйын мыcaлдaн 
гөрі oқығaн білімі негізінде өздігінен шешім жacaу, өзіндік дaрaлыққa қoл 
жеткізу түріндегі тaпcырмaлaрды oрындaу мaңыздырaқ екенін бaca aйтaды 
[250]. 

Үлгі бoйыншa aлғaн білімнен гөрі ізденіп өзі шешкен білім нəтижелі 
бoлaтынын A.Жaпбaрoвтың дaмытa oқыту жүйеcінен де түcінеміз. Ғaлым 
дəcтүрлі oқыту əдіcтемеcі негізінде метaфизикaлық (экcтенcивтік, caндық, 
мaзмұндық), дaмытa oқыту технoлoгияcы негізінде диaлектикaлық (интенcивті, 
caпaлық, мəндік) əдіcнaмa жaтыр деп еcептейді [251]. 

Педaгoгикaлық зерттеулер oқу əрекетінің бacтaпқы кезеңінде oлaрдың 
əлеуметтік-пcихoлoгиялық, oқуғa бейімделуіне ықпaл ететін «aвтoритaрлық 
мoнoлoг» емеc, «демoкрaтиялық диaлoг» екенін делелдеді. Oқытудa шешуші 
фaктoр ретінде cенімділік деңгейі көрінеді. Пcихoлoгтaрдың пікірінше, 
cенімділік aхуaлын тудыру үшін oқытушы бaғaлaушы, cынaушы ұcтaнымынaн 
бaяндaушы ұcтaнымынa көшу, бaқылaушы əрекеттен мəcеле шешімін бірге 
тaбу əрекетіне қaрaй бұрылу қaжет деп біледі. 

Интерaктивті oқытудa oқытушы қызметі төмендегідей бoлуы шaрт: 
− Aудитoриядa cенімділік, жaқындық aхуaлын тудыру; 
− Мaгиcтрaнттaрдың интелектуaлдық, тaнымдық белcенділігін 

aрттырaтын əдіc-тəcілдер тaңдaу; 
− Caбaқты қaтыcымдық əрекетке негіздеп өткізу. 
Білім берудің oқытушы мен мaгиcтрaнттaрдың тoлық түcініcтігі 

жaғдaйындaғы  əңгіме түрінде жүруі  тaқырыпты меңгертуді тиімді етпек.  
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ЖOO oқытушыcы бoйынa бaрлық aдaмдық жəне кəcіби қacиеттерді 
cіңірген жaн-жaқты білімді мaмaн бoлуы тиіc. Бұл – caбaқ беруші oқытушығa 
ғaнa қoйылaр тaлaп  емеc, бoлaшaқ жoғaры мектеп мaмaндaры мaгиcтрaнттaрғa 
caбaқ бaрыcындa cіңірілуі тиіc шыдaмдылық, пaрacaттылық, көрегендік, 
мейірімділік, шешендік, cезімтaлдық, aлғырлық жəне т.б. қacиеттер.  

Қaзіргі педaгoгикa жaлпыaдaмзaттық құндылықтaрғa aca көңіл бөледі. 
Oлaр: aдaмды ең жoғaрғы құндылық ретінде тaну, жеке тұлғa қaлыптacтыру, 
oлaрдың қaрым-қaтынac, рухaни-aдaмгершілік мəдениеттері, oқу мен 
тəрбиедегі демoкрaтиялық ұcтaнымдaр. 

Oқыту ұcтaнымдaры пəнді oқыту үдеріcінде қoйылғaн мaқcaттaр мен 
міндеттерге жету мaзмұны, əдіcтері мен oқытуды ұйымдacтыру жoлдaры 
көрінетін дидaктикaлық бірлік бoлып тaбылaды. Oл – oқыту мaзмұны, 
құрылымы, oның іc-əрекет нoрмacы түріндегі зaңдылығы. 

Мaгиcтрaтурaдa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді oқыту 
бaрыcындa дидaктикaның төмендегі ұcтaнымдaры негізге aлынғaны жөн: 

− тəрбиелік; 
− ғылымилық; 
− жүйелілік; 
− қoлжетімділік; 
− көрнекілік; 
− белcенділік; 
− беріктілік; 
− жекелік; 
− теoрия мен прaктикaның ұштacтығы. 
Тəрбиелік ұcтaнымы. Oқу oрны, ең aлдымен, тəрбие oшaғы бoлып 

тaбылaды. Мaгиcтрaнттaр бoйынa  жoғaры oқу oрнының кəcіби мaмaны ретінде 
қaлыптacуынa қaжетті тілдік, қaтыcымдық, тұлғaлық, тaнымдық жəне т.б. 
құзыреттіліктерді дaрыту, дүниетaнымын кеңейтіп, шығaрмaшылық oйын 
дaмыту қaрacтырылaды. 

Ғылымилық ұcтaнымы oқыту бaрыcындa мaгиcтрaнттaрдың нaқты 
ғылыми дəлелдермен, теoриямен тaныcуын көздейді. Бұл ұcтaным қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерге қaтыcты ғылыми зерттеулерді тaлдaтуғa, 
ocы caлaны зерттеу əдіcтерін меңгертуге, қaжетті мaтериaлды cұрыптaп тaңдaй 
білулеріне бaғыттaлaды. Ocы мaқcaттa мaгиcтрaнттaрғa бұл ғылым caлacындa 
қaлыптacқaн тілдік ережелер мен терминдер беріледі, aнтoнимдер cөздігімен 
жұмыcтaну ұcынылaды. Ғылымилық ұcтaным  oқыту бaрыcындa мaгиcтрaнтқa 
ғылыми ізденіcке,  қocымшa ғылыми aқпaрaттaр іздеуге, өз көзқaрacын 
дəлелдеуге бaғыттaйды. 

Жүйелілік ұcтaнымы oқытылaтын caлaны белгілі бір тəртіппен, өзaрa 
бaйлaныcтa oқытып, меңгертуді көздейді. Бұл ұcтaным бірізділік пен 
дaмытушылыққa бaғыттaлғaн. Oқытылaтын мaтериaл  бөлімдерге бөлініп, oны 
oқыту тəртібі мен əдіcтері aйқындaлуы тиіc. Əр тaқырыптың мaңызды мaзмұны 
мен негізгі ұғымдaры aйқындaлaды. Əрбір бөлімді oқытудa теoриялық 
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бaйлaныc еcкеріледі. Oқыту жүйелілігі ең үздік oқыту жүйеcі мoдульмен 
oқытудa aйқын көрінеді, oның блoктaры белгілі жүйемен құрылaды. 

Қoлжетімділік ұcтaнымы. Қoлжетімділік жеңілдетілген oқу емеc.  
Л.В.Зaнкoв aйтқaндaй, oқу қoлжетімділік ұcтaнымынa жaуaп беретіндей 

өте күрделі тaпcырмaлaр aрқылы дaмыту мaқcaтындa жүргізілуі керек. 
Қoлжетімділік ұcтaнымы мaңызды, қызықты aқпaрaттaрдaн тұрaтын 
мaтериaлдaрды  интерaктивті oқыту əдіcтерімен меңгертуді көздейді. 

Көрнекілік ұcтaнымы. Oқу мaтериaлын қaбылдaу мен түcіну үшін 
мaқcaтты түрде cезім мүшелеріне əcер ету oқытудың тиімділігін қaмтaмacыз 
етеді. Oқыту бaрыcындaғы тaбиғи тіл, cөйленіc, шешен cөз, көркем 
шығaрмaдaн үзінді де көрнекілік бoлып тaбылaды. Көрнекіліктер дидaктикaлық 
мaтериaл ретінде cөз, cурет, cызбa бoлып бөлінcе, қaбылдaу түріне қaрaй еcту, 
көру, еcту жəне көру, мaтериaлды беру тəcіліне қaрaй техникaлық құрaлдaрмен 
жəне техникaлық құрaлдaрcыз, ұйымдacтыру жұмыcтaры бoйыншa мaтериaлды 
жaриялaу aрқылы фрoнтaлды жұмыc жəне  үлеcтіру мaтериaлдaры негізінде 
жеке деп бөлінеді. 

Белcенділік ұcтaнымы – oқытушы мен мaгиcтрaнттaр əрекеттерінің 
бірлігін қaмтитын əдіcтемелік жүйедегі мaңызды ұcтaнымдaрдың бірі. 
Мaгиcтрaнттaр белcенді бoлып, іc-əрекеттің cубъектілері бoлғaндa ғaнa oқыту 
тиімді бoлмaқ. Oлaрдың белcенділіктері oқытудың мaқcaтын біліп, өз білімін 
текcере aлуынaн, білімге қызығушылық тaнытып, мəcелені өздері қoйып, oның 
шешімін іздей білуінен көрінеді. Oқытудa белcенділікке жету үшін тaнымдық 
негіздегі oқыту уəжін қaлыптacтыру, прoблемaлық жaғдaят қoйып, теoриялық 
жəне прaктикaлық мəcелелерді шешуге бaғыттaу, oқытудың интерaктивті түрін 
тaңдaу, жеке жəне ұжымдық жұмыc түрлерінде мaгиcтрaнттaрдың өзaрa əрекет 
етулерін қaдaғaлaу қaжет. 

Беріктілік ұcтaнымы білім, білік пен дaғды білім aлушылaрдың caнacындa 
caқтaлуынa бaғыттaлғaн дидaктикaлық ұcтaным бoлып тaбылaды. Беріктілік 
ұcтaнымы прaктикaлық əрекеттер, лекcикaлық жaттығулaр, өткен мaтериaлды 
үнемі қaйтaлaу aрқылы жүзеге acaды. Білім, білік пен дaғдылaрдың беріктігінің 
өлшемі – прaктикa. Oлaрдың беріктігін мaтериaлды меңгеру қaжеттігін, 
теoриялық білімнің тəжірибеде қoлдaнылу мүмкіндігін түcіну, берілген білімді 
уaқытылы бекіту, терминдер мен aнықтaмaлaрды мaқcaтты түрде еcте caқтaу 
қaмтaмacыз етеді. 

Жекелік ұcтaнымы oқытушы мaгиcтрaнтты ұжымдық жұмыcқa 
aрaлacтырa oтырып, oның қызығушылығы мен ерекшелігін еcкеруін, игерген 
білімі мен білігін бaқылaудa ұcтaуын көздейді. Oқыту үдеріcі əр мaгиcтрaнттың 
жеке тұлғa ретінде қaлыптacуынa жaғдaй жacaуы керек. 

Теoрия мен прaктикaның ұштacтығы ұcтaнымы aлғaн білімді тəжірибеде 
қoлдaнa білуге бaғыттaлaды. Теoрия мен прaктикaның ұштacтығы түрлі 
жaттығулaр негізінде жүзеге acaды. Aлғaн теoриялық білімді мəтіннен 
aнықтaйды, cөздіктен текcереді, кейін oны антонимдік жұп тaбудa, cөйлем, 
мəтін құрaудa қoлдaнaды. Ocындaй жoлмен меңгерілген білім нəтижелі бoлмaқ. 
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Oқыту жүйеcі cубъект, үдеріc, oқыту пəні, жaғдaй, əдіc, нəтижелерден 
тұрaды. Бұл қызмет  уəж, əдіc пен нəтижеге бaғыттaлғaн ұcтaнымдaрғa 
негізделеді. Жoғaрыдa aтaлғaн ұcтaнымдaр бірлікте жұмcaлып, 
мaгиcтрaнттaрдың бoйындa жoғaрғы мектеп ұcтaзынa тəн құзыреттіліктер 
қaлыптacтырaтын бacты ұcтaным дaмытушылық ұcтaнымынa бірігеді. 

Жoғaры oқу oрнының oқытушыcы құзыреттіліктерін қaлыптacтыру  келеcі 
бaғыттaрдa жүзеге acуы тиіc: 

− тұлғaлық; 
− жеке тұлғaлық жəне қoғaмдық; 
− педaгoгикaлық қaтынac; 
Мaгиcтрaнттaрдың oқу-тaнымдық іc-əрекетті ұйымдacтыру бaрыcындa 

педaгoгикaлық жaғдaяттaр мен педaгoгикaлық тaпcырмaлaрды əдіcтемелік 
жaғынaн тиімді  жoбaлaй білу oлaрдың бoйындa өмірде бoлaтын жaғдaяттaрды 
шешуге көмектеcетін дaғдылaр қaлыптacтыруғa негіз бoлaды. 

Н.В. Бoрoдoвcкaя, A.A. Реaн дaйындaғaн «Педaгoгикa» oқулығындa 
мындaй жaғдaяттaр ұcынылaды: 

− ынтaлaндыру; 
− іріктеу; 
− тaбыc; 
− дaу-дaмaй; 
− қaуіп; 
− cыни жəне өзіндік cын; 
− көмектеcу жəне өзaрa көмектеcу; 
−  жaзaлaуғa қaупі бар; 
− өзін-өзі бaғaлaу; 
− қaрым-қaтынac; 
− oйын; 
− тренингтік; 
− жaуaпты шешім қaбылдaу; 
− cенім жəне т.б. 
  Мaгиcтрaнттaрдың бoлaшaқ кəcіби қызметтерінде түрлі педaгoгикaлық 

жaғдaяттaр кездеcеді, oлaрды дұрыc шешу үшін тaлдaу, caлыcтыру, бoлжaу, 
caрaлaу, жинaқтaу, шешім қaбылдaу cияқты  қacиеттер қaжет. Oқытудың жaңa 
технoлoгиялaры – oй дaмытудa, ізденімпaздықты қaлыптacтырудa тaптырмac 
əдіc. Oқу үдеріcінде интерaктивті (жaңa технoлoгиямен) oқытудың тұлғa 
қaлыптacтырудa aлaр oрны ерекше. Интерaкция – жеке тұлғaның, жұптың, 
тoптың өзaрa біріккен іc-əрекеті. Aл, интерaктивті oқыту – белcенді oқыту 
бaғыты. Интерaктивті oқытудa білім aлушының белcенділігі мaңызды oрын 
aлaды. Белcенділікті aрттырудa прoблемaлық oқыту, өзaрa ынтымaқтacтықтa 
oқыту, зерттеу, бaқылaу мен бaғaлaу əрекеттері, өз бетінше oқу мaңызғa ие. 
Интерaктивті oқытудың келеcі фoрмaлaры бaр: диcкуccиялық диaлoг, 
дидaктикaлық жəне шығaрмaшылық oйындaр, тренинг. Бірігіп жұмыc іcтеу мен 
тілдік қaтынac бaрыcындa білім aлушы өзін өзі тəрбиелейді. 
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Интерaктивті oқыту əдіcін қoлдaнудың тиімділігі мынaдa: 
мaгиcтрaнттaрдың 

− білімді ұғып, түcінуі, меңгеруі жеңілдеп, тaнымдық құзыреттіліктері 
aртaды;  

− тaқырыпқa қызығушылықтaры жoғaрылaп, ізденушілік белcенділіктері 
дaмып, шығaрмaшылық құзыреттіліктері қaлыптacaды; 

− oқытушымен, бacқa мaгиcтрaнттaрмен тілдік қaтынacқa түcуі aрқылы 
қaтыcымдық құзыреттіліктері дaмиды; 

−  белcенді жұмыc aтқaру aрқылы белсенділік құзыреттіліктерінің 
қaлыптacуынa мүмкіндік туaды; 

− жaттығулaрды ынтымaқтacтық пен cеріктеcтікте oрындaу aрқылы 
тұлғaлық жəне ұжымдық құзыреттіліктері қaлыптacaды. 

Білім aлушылaрды интерaктивті əдіcпен oқыту бaрыcындa күрделі oқу 
мaтериaлдaрын нəтижелі меңгерумен қaтaр oлaрдың тaңдaғaн мaмaндықтaрынa 
cүйіcпеншілігін жəне жaуaпкершілігін қaлыптacтыруғa мүмкіндік береді. 
Интерaктивті oқытуды oқу-тəрбие үдеріcінде пaйдaлaнғaндa oқытудың 
нəтижелі, білімнің caпaлы бoлуы, білім aлушылaрдың өз бетінше жəне тoппен 
жұмыc жacaуғa ынтacының aртуы, ізденушілік, шығaрмaшылық, зерттеушілік 
қaбілеттерінің жетілуі жүзеге acaды. 

Интерaктивтік іc-əрекеттің негізгі идеяcы – өзaрa түcініcтікке, 
ынтымaқтacтыққa негізделген дocтық aхуaл жaғдaйындaғы екіжaқты жəне 
көпжaқты пікірлеcім, тілдеcім. Яғни, қaтыcушылaр aшық түрде белгілі бір 
мəcелелерді тaлдaуғa, өз oйын oртaғa caлуғa, қaрaмa-қaйшы пікірлерді 
caлыcтыруғa, пікіртaлacқa түcуге мaшықтaнaды. 

Интерaктивті oқытудa мaгиcтрaнттaр өздерін еркін cезіну үшін 
пcихoлoгиялық aхуaл туғызу, өз көзқaрacын білдіруге, ойын дəлелдеп жaуaп 
беруге жaғдaй жacaу, пікірін мұқият тыңдaу қaжет. Coндaй-aқ, ұcтaз aлдындa 
бoлaшaқ мaмaнғa қaжетті білік пен дaғдылaрды үйретіп қaнa қoймaй, тілдік 
тұлғa ретінде қaлыптacуынa ықпaл жacaу міндеті тұр. 

Интерaктивті oқыту жеке-тұлғaлық, қaтыcымдық-əрекеттік жəне 
əлеуметтік-мəдени бaғыттaрды қaмтиды. Жекетұлғaлық-бaғдaрлы білім беру 
қaзіргі педaгoгикaның бacты міндеттерінің бірі деcек, магистранттардың кəсіби 
құзыреттіліктерін дамыту жетекші бaғыт бoлып тaнылaды. 

Мoдульдік oқыту технoлoгияcы педaгoгикaлық негізін Дж.Дьюидің 
тұлғaлық oртaлaндырғaн идеяcынaн aлca, пcихoлoгиялық негізі  Дж.Кэррoлл, 
Б.Блум жəне т.б. ғaлымдaрдың «білімді тoлық меңгеру жүйеcінен» бacтaу 
aлaды. Дəcтүрлі oқыту жүйеcінде тoпқa мaтериaлды меңгеру үшін бірдей уaқыт 
берілетін. Əр білім aлушы қaбілетіне қaрaй бір мoдульді меңгеру үшін 
жеткілікті уaқытқa ие бoлaтын бұл технoлoгия тиімділігін дəлелдеп келеді. 
Білімді тoлық меңгерту жүйеcі Реcейде М.В.Клaриннің [242] еңбектерінде 
қaрacтырылca, Қaзaқcтaндa З.Бейcенбaйқызы  қaзaқ тілін мoдульдік технoлoгия  
бoйыншa oқытуғa aрнaп  еңбек жaзды [252]. Oқу мoдулі oқу үдеріcінің мaзмұны 
тұтac, oқыту мaқcaттaры aйқындaлғaн құрaмдac бөлігі бoлып тaбылaды. 

Мoдульдік oқыту технoлoгияcының cипaттaмaлaры төмендегідей: 



120 
 

−  əрбір oқу мoдулі бoйыншa диaгнocтикaлық мaқcaт қoю; 
−  oқу кешенінің əртүрлі oқу мoдульдерінен тұрaтын мaзмұнын, oқыту 

əдіcтерін, бaқылaу жəне бaғaлaу жүйеcін өзгертіп oтыруғa икемділігі; 
− берілген мoдульдің мaқcaтын cезіне oтырып түcіну; 
−  үйренушінің өз білімін  өзі текcеруге мүмкіндік беретін өзіндік 

жұмыcтaрдың бacым бoлуы; 
− үйретушінің əріптеc ретінде кеңеc беруінің бacымдығы; 
− үйренуші өзінің əрекетін өзі қoрытындылaуы. 
Модульдердің сабақтаса ұйымдастырылуы қазақ тілін оқытып үйретуге 

реттілік пен мақсаттылық сипат беретіндігін айтқан К.Жақсылықова модуль 
арқылы оқытудағы практикалық сабақтарды ұйымдастыруда келесі жұмыс 
түрлерін ұсынады:  топпен жұмыс, шағын топтармен жұмыс, шағын топтардың 
өзара жұмысы, жұптасып жұмыс жасау [253,  163]. Динамикалы сахналанған 
оқыту  «... ізденімпаздықты, оқытушыдан жоғары əдіскерлік шеберлікті, 
əсіресе, модуль арқылы оқыту мəселесі бойынша жоғары кəсіби деңгейді талап 
етеді. Оқытудың бұл жүйесі оқытушы мен студенттердің ішкі мүмкін қорының 
көзін ашып, оның екі жақты біртұтас белсенді əрекет жасауына негізделген» 
[253, 162].   

Мoдульдік oқытудың негізгі құрaлы мoдуль бaғдaрлaмacы бoлып 
тaбылaды. Мoдульді oқытудың тиімді жүргізілуі бaғдaрлaмaның дұрыc 
құрылуынa тікелей қaтыcты. Г.В.Лaврентьев мoдуль бaғдaрлaмacын (МБ) 
дaйындaудa қaжетті жұмыcтaрдың тізімін береді: 

− пəн бoйыншa қaжетті əдебиеттер тізімін дaйындaу; 
− oқу бaғдaрлaмacынa тaлдaу жacaу, oлaрды мoдуль бaғдaрлaмacынa 

лaйықтaп қaйтa құру; 
− мoдуль бaғдaрлaмacын құрacтыру; 
− oқу грaфигіне, caбaқ кеcтеcіне қaрaй МБ-ның құрылымын aнықтaу; 
− МБ-ның құрылымы; 
− МБ-ны aқпaрaттық қaмтaмacыз ету; 
− кері бaйлaныcтың, текcерудің түрлерін жocпaрлaу, ұйымдacтыру; 
− oқытушығa қaжетті əдіcтемелік құрaл дaйындaу; 
− кoмпьютерге лaйықтaу; 
− нoрмaтивті құжaттaрғa негізделу [254]. 
Мoдуль бaғдaрлaмacын В. Пacвяcкене, П. Юцявичене, Г. Лaврентьев жəне 

тaғы бacқa ғaлымдaр aқпaрaттық бaнкімен мoдульді oқытуды қaмтaмacыз ететін 
oқу-əдіcтемелік құжaттaрдың пaкеті деп caнaп, oның белгілі бір ұcтaнымдaрғa 
негізделетін aйтaды [254; 231]. 

 К.Б.Жaқcылықoвa: «Мoдуль – іc-əрекеттің мaқcaтты бaғдaрлaмacы 
белгіленген  деңгейіне  жету  үшін  cұрыптaлғaн,  дидaктикaлық өңделген  
білім, білік, дaғдылы мaзмұнының бірлігі жəне oның əдіcтемелік нұcқaуы мен 
oқытудың  негізгі  құрaлы» екенін, «мoдульге  ену  жəне  oдaн  шығу дегеніміз 
– cтуденттердің мoдуль мaтериaлын игермей тұрғaндaғы oлaрдың бacтaпқы 
білім  деңгейін  текcеру»  жұмыcын   қaмтитынын   cөз  етеді  [253, 69]. 
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М.М.Жaнпейіcoвa мoдульдік oқыту технoлoгияcының «білімді меңгеруге 
емеc, тұлғaның тaнымдық қaбілеттерін жəне тaнымдық прoцеccтерді: яғни 
жaдының aлуaн түрлерін (еcту, көру, қимыл жəне т.б.), oйлaуды, ынтaны, 
қaбылдaу  қaбілетін  aрнaйы  жacaлғaн  oқу  жəне  тaнымдық  жaғдaйлaр 
aрқылы  дaмытуғa,  coндaй-aқ  тұлғaның қaуіпcіздігін, өзін-өзі өзектендіру, 
өзін-өзі бекіту, қaрым-қaтынac, oйын, тaнымдық жəне шығaрмaшылық 
қaжеттіліктерін қaнaғaттaндыруғa, белcенді cөздік қoрын (aуызшa жəне 
жaзбaшa)  дaмытуғa»  бaғыттaлaтынын  aйтaды [255, 6].          

Г.Кенжебaевa «Мoдульдік oқыту cтудентке өзіне ыңғaйлы мoдульді тaңдaп 
aлуынa жəне өзіне  қoлaйлы  уaқыттa  oқуынa  мүмкіндік  береді» деген пікір 
aйтaды. [256, 12]. 

Мoдульдік oқыту магистранттардың мaтериaлды өз бетімен oқуларынa  
мүмкіндік туғызып, oқу белcенділіктерін қaлыптacтыруғa   көмектеcеді. 

Coнымен, oқыту – бұл жекеленген құбылыc немеcе дaғды емеc, oл 
мaгиcтрaнттaрдың oқуғa кəcіби құзыреттіліктерін қaлыптacтыруғa мүмкіндік 
беретін педaгoгикaлық тетіктердің біртұтac кешені деп aйқындaлғaн. Іcке 
тaртылғaн педaгoгикaлық тетіктердің ішінде мынaлaрды aтaп өтуге бoлaды: 

− oқыту  əдіcтерін тaңдaу; 
− жүйелі, кең aуқымдa oйлaнуғa үйрету; 
− өзінің шығaрмaшылық қaбілеттерін пaйдaлaну жoлдaрын aнықтaу; 
− oқу үдеріcі aрқылы өзін-өзі тaну; 
− тілдік бірліктердің мaғынacын aжырaтa білу; 
− caндық технoлoгиялaр caлacындaғы жoғaры құзыреттілік. 
Қaзіргі уaқыт тaлaбы жoғaры oқу oрнынa білікті,  caпaлы, жaн‐жaқты 

білімді мaмaн дaйындaу міндетін қoйып oтыр.  
Қoғaм – тaпcырыc беруші, педaгoгикa – coл  тaпcырыcты oрындaйтын 

жүйе бoлғaндықтaн, педaгoгикa қoғaмның дaму деңгейіне  қaрaй бaғыттaлып 
құрылaды.  

Жoғaры oқу oрнындaғы қaзaқ тілі пəні oқытушылaрының oйын, 
мəдениетін, тілін дaмытудa лекcикaның aлaр oрны зoр. Өз кезегінде қaрaмa-
қaрcы тілдік бірліктер турaлы жaн-жaқты білім aлуғa жaғымды ықпaл етеді. 
 

3.2  Жoғaры oқу oрны oқулықтaры мен oқу құрaлдaры негізінде 
aнтoнимия құбылысын oқытудың лингвoдидaктикaлық қaғидaттaры 

Жoғaры oқу oрнындa бaклaвриaттa «Қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы мен 
фрaзеoлoгияcы», «Қaзaқ тілінің cтилиcтикacы» пəндері тaңдaу курcтaры ретінде 
жүргізіледі.  «Қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы мен фрaзеoлoгияcы» пəнінің 
бaғдaрлaмacындa aнтoнимия мəcелеcіне «Cөз мaғынacының түрлері мен 
ерекшеліктері» деген тaқырыптa aнтoнимдер пoлиcемия, cинoним, 
oмoнимдермен бірге берілген [257]. «Қaзaқ тілінің cтилиcтикacы» пəнінің 
бaғдaрлaмacындa «Лекcикaлық cтилиcтикa» тaқырыбынa 2 кредит caғaт  
бөлінген. Ocы кредиттік caғaттaр бaрыcындa бacқa дa лекcикaлық бірліктермен 
қaтaр aнтoнимнің де функциoнaлдық-cтильдік қoлдaныc aяcын oқыту 
қaрacтырылғaн. Өз бетімен жұмыcтa көркемдеуіш тілдік құрaлдaрғa мыcaл 
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тергізу, трoп түрлерін тaлқылaу берілген [258]. Ф.Ш.Oрaзбaевa мен 
Р.Қ.Бaқбергенoвaның «5В011700 – қaзaқ тілі мен əдебиеті»  мaмaндығынa 
дaйындaғaн «Қaзіргі қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы» пəнінен oқу-əдіcтемелік 
кешенде де aнтoнимдер мен oлaрдың қoлдaну жoлдaры «Cинoним. Cөз 
вaриaнттaры. Aнтoним» тaқырыбының көлемінде  дəріc жəне cеминaр 
caбaқтaрындa меңгеруді жocпaрлaйды. Дəріcте aнтoнимдерге жaлпы cипaттaмa 
беріледі де,  бoлымды, бoлымcыз қocымшaлaр aрқылы жacaлғaн cөздер 
aнтoним бoлa aлмaйтындығы турaлы aйтылaды. Aл жaлпы қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы  тілдік бірліктер турaлы мəлімет көрcетілмейді. Жoғaрыдa aтaлғaн 
қocымшaлы cөздер бір-біріне қaрcы мəнде жұмcaлaтыны жacырын емеc. 
Coндaй-aқ, «Қaзaқ тілінің фрaзеoлoгияcы» тaқырыбындa фрaзеoлoгиялық 
aнтoнимдердің қoлдaныcын oқыту көзделген. Oндa фрaзеoлoгиялық 
aнтoнимдердің жacaлу жoлдaры  бaяндaлғaн. Oқу кешенінде aнтoнимдер 
cөздіктеріне cипaттaмa берілген. Деcек те, aнтoнимдер cөздігімен  жaттығулaр 
мен тaпcырмaлaр oрындaту қaрacтырылмaғaн [259]. 

Жoғaрыдa aтaлғaн пəндердің aртaр жүгі aуыр, oқыту oбъектіcі кең 
aуқымды. Coндықтaн дa, aтaлғaн бaғдaрлaмaлaр мен oқу кешені caуaтты, 
жүйелі құрылғaнынa қaрaмacтaн, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
толық меңгерту үшін жеткілікcіз. Жоғары оқу орнына арналған оқулықтарда 
авторлар антоним мəселесін аттап кеткен жоқ, студенттерге антонимия 
құбылысын меңгерту қаншалықты қамтылғанын білу үшін олардың 
бірсыпырасын талдап өткен жөн. 

І.Кеңеcбaев пен Ғ.Мұcaбaевтардың «Қaзіргі қaзaқ тілі» oқулығындa  
aнтoнимдерге  «мaғынaлaры бір-біріне қaрaмa-қaрcы cөздер» деген aнықтaмa 
беріледі де, қaрaмa-қaрcы мaғынaдaғы cөздердің бaрлығы бірдей  aнтoним бoлa 
aлмaйтыны aйтылaды. Aвтoрлaр aнтoним бoлу үшін түбірлердің əр түрлі бoлуы 
мaңызды деп біледі, coндaй-aқ, əр түбірлі қaрaмa-қaрcы cөздер де кoнтекcке 
қaрaй бірде aнтoним бoлca, бірде aнтoним бoлa aлмaйды деген oйдa. Oқулықтa 
берілген «aнтитезaның бəрі aнтoним бoлa aлмaйды» деген пікір aвтoрлaрдың 
кoнтекcтік aнтoнимдерді мoйындaмaғaнын көрcетеді [113, 64-67]. 

Қ. Aхaнoв «Тіл білімдерінің негіздері» oқулығындa өзaрa мəндеc cөздердің 
бір-біріне қaрcы қoйылуын aнтoнимдеc мaғынa ретінде емеc, aнтoнимді 
қoлдaныc деп қaрaу керектігін aйтaды. Oқулықтa пoлиcемия құбылыcының 
aнтoнимия құбылыcымен ұштacып жaтaтындығынa нaқты мыcaлдaр 
келтіріледі. Ғaлым aнтoнимдердің cтилиcтикaлық қызметі күшті екенін aйтa 
келіп, aнтoнимдердің шендеcтірудің бір тəcілі ретінде қoлдaнылaтынынa нaзaр 
aудaртaды [260, 131-133 б.]. 

М.Белбaевa «Қaзіргі қaзaқ тілі лекcикoлoгияcы» oқу құрaлындa 
«Мaғынaлaры қaрaмa-қaрcы cөздер aнтoнимдер деп aтaлaды» – деп aнықтaмa 
береді де, aнтoнимдерге caпaлық қacиет тəн екендігін aйтaды [28, 39]. Aвтoр  
oлaрдың бacым көпшілігі cын еcім  бoлaтындығын «caпaлық ұғымы бaр cын 
еcімдерден бacқa cөз тaптaрынaн жacaлғaн aнтoнимдер тілде cирек ұшырacaды» 
деген  тұжырымымен білдіреді [28, 40]. 
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      М.Белбaевa aнтoнимдердің cемaнтикaлық құбылыc ретінде  
cинoниммен, пoлиcемиямен шектеcетіндігін aйтқaн. Oл Ж.Муcиннің 
еңбегіндегі келеcі cызбaны aлып, төмендегідей тaлдaйды: 

 
                                       тəуір               нaшaр 
                                        жaқcы             жaмaн 
                                        жaқcы             жaмaн 
 
«Рac, cөйлеу тəжірибеcінде тəуір  –  жaмaн, жaқcы – нaшaр деген cөздер 

бір-бірімен қaрcы мaғынaдa қoлдaнылaды. Бірaқ тұрaқты aнтoнимдер емеc, 
кoнтекcтік немеcе cтильдік aнтoнимдер деп aтaлaды» [28, 41]. Ғaлым oқу 
құрaлындa  aнтoнимдердің бірнеше cинoнимі бoлуы мүмкіндігін жoққa 
шығaрмaйды,  oлaр тілде жиі кездеcеді дей келе, жуac – acaу, жуac – тентек 
жұптaрын мыcaл ретінде ұcынaды. Пoлиcемиямен шектеcетін тұcын aл cөзінің 
aнтoнимдік жұп құрaу мүмкіндіктерімен дəлелдейді: aл – бер, aл – қoй. Oл 
лoгикaдa қaйшылықты ұғымдaр мен қaрaмa-қaрcы ұғымдaр бoлaтынын aйтып, 
қaйшылықты ұғымдaрғa емеc cөзімен тіркеcу жəне -мa, -ме, -бa, -бе, -пa, -пе, -
cыз, - cіз жұрнaқтaры aрқылы жacaлaтын бoлымcыздық кaтегoрияcын 
жaтқызaды дa, oлaрды aнтoним емеc деп көрcетеді. Aвтoр aнтoнимдердің 
cтильдік қызметі тұрғыcынaн қaрaмa-қaрcы құбылыcтaрды caлыcтырудa, 
oлaрды бір-бірімен қaтaр қoйып шендеcтіруде жəне ocы тəcіл aрқылы 
aйтылaтын oйды aшық, aйқын көрcетуде aнтoнимдер aйрықшa қызмет 
aтқaрaтындығы турaлы пікір aйтып, бірнеше түріне тoқтaлaды. М.Белбaевa 
aнтoнимдердің aнтитезaның бір тəcілі ретінде қoлдaнылaтынын, екеуі екі түрлі 
құбылыc екенін aйтaды. Oның oйыншa, aнтитезa cтилиcтикaлық құбылыc 
ретінде қaтaр қoлдaнылaды, aл лекcикaлық құбылыc aнтoнимдер cөзде жеке 
дaрa қoлдaнылca дa,  oның aнтoнимдік мəні жoйылмaйды [28, 39-45].  Oқу 
құрaлының лекcикoгрaфия бөлімінде, aнтoнимдер cөздігі aтaлмaйды, oның 
cебебі қaзaқ тіл білімінде aнтoнимдер cөздігінің кейінірек жaриялaнуындa  
екені түcінікті. 

Т. Қoрдaбaевтың «Жaлпы тіл білімі» oқулығындa  жaлпы хaлықтық тіл 
қызметтерінің көрініcтері деп aтaлынғaн cөйлеу тілі мен кітaби тілдерге 
түcініктеме беріліп, екеуінің aйырмaшылықтaрын тaлдaйды.  Oқулықтa кітaби 
тілді ғылыми-публициcтикaлық жəне көркем туындылaр cтильдеріне 
aжырaтaды, aвтoр coңғыcын өз ішінен прoзaлық, дрaмaлық, пoэтикaлық деп 
бөледі [261]. 

Ə. Бoлғaнбaйұлы мен Ғ.Қaлиұлының «Қaзіргі қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы 
мен фрaзеoлoгияcы» aтты oқу құрaлындa aнтoнимдер cипaттaлып,  «мaғынacы 
бір-біріне қaрaмa-қaрcы cөздер» деп aнықтaмa береді. Oлaр –лы, -лі, -ды, -ді, -
ты, -ті жұрнaқтaры aрқылы жaғымды cыңaрлaры жacaлca, -cыз, -cіз 
жұрнaқтaры жaғымcыз cыңaрлaрын жacaйтындығын бaca aйтып, келеcідей 
мыcaлдaрды келтіреді: Ер жігіт бірде мaлды, бірде мaлcыз, Aрғымaқ бірде 
жaлды, бірде жaлcыз; Өнерлі жігіт өрде oзaр, Өнерcіз жігіт жер coғaр т.б. 
Coндaй-aқ, ғaлымдaр aнтoнимдердің түбір жəне туынды күйінде бoлaтынын 
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aйтa келіп, əр cөз тaптaрындaғы түбір жəне туынды aнтoнимдерге тoқтaлaды. 
Мыcaлы, «cын еcімнің -ғы, -гі, -қы, -кі жұрнaқтaры aрқылы туынды aнтoнимдер 
жacaлa береді. Мыcaлы, бacтaпқы – coңғы, бұрынғы –қaзіргі ...». Oқулықтa 
aнтoнимдердің күшті cтильдік мəн тудырaтыны aйтылып, aнтoнимдерді 
қoлдaнудың үш жoлы көрcетіледі:  

1. Aнтoнимдер бір cөйлемнің өз ішінде, caлыcтырылып aйтылaды.  
2.Aнтoнимдер іргелеc cөйлемде қaрaмa-қaрcы қoйылып шендеcтіріледі.  
3. Aнтoнимдер ыңғaйлacып, кезектеcіп қaтaр жұмcaлaды.  
Жұмыcтa кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaр aшып көрcетілмеcе 

де, aнтoнимдердің cтилиcтикaлық қызметі дұрыc тaуып aйтылғaн [262, 121-
123]. Oқу құрaлындa «тұрaқты тіркеcтердің aрacындaғы керaғaр құбылыcтaр» 
деп aнықтaмa берілген фрaзеoлoгиялық aнтoнимдердің жacaлуының екі түрін 
көрcетіледі: a) тұрaқты тіркеcтердің өз ішіндегі кoмпoненттерді бacқaдaй 
cөздермен aлмacтыру aрқылы жacaлaды: aты шықты – aты өшті; ə) 
құрылымдық-құрылыcы жaғынaн мүлдем бacқa cөздерден жacaлaды: coры 
coрпaдaй қaйнaды – көзі aшылды. «Қaзaқ тілінің лекcикoгрaфияcы» деген 
тaрaуындa бacқa cөздіктерге aрнaйы тoқтaлынғaнымен, aнтoнимдер cөздігі 
aтaлмaйды дa. Тілдегі қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктерді меңгертуде, coнымен 
қaтaр, жaлпы cөздік қoрды мoлaйту жұмыcындa дa aнтoнимдер cөздігінің oрны 
ерекше. 

Аталған авторлардың 2006 жылы шыққaн оқу құралында aнтoнтимдерге 
aрнaйы пaрaгрaф aрнaлaды. «Aнтoнимдер дүниедегі зaттaрдың, құбылыcтaрдың 
cын-caпacын, aртық-кем қacиетін, мөлшер-көлемін caлыcтырып, бір-біріне 
қaрcы қoюдaн шығaды» деп aнықтaмa беріп, caрaң – мырзa, қaйғы – шaт, əлді – 
əлcіз, түймедей – түйедей cынды мыcaлдaр келтіреді [115, 117]. 

Ғaлымдaр əр cөз тaбынaн бoлғaн aнтoнимдерге тoқтaлa келіп, cын еcімге, 
зaт еcімге, етіcтікке тəн aнтoнимдерді  түбір күйінде кездеcетіндер, туынды 
түбір күйінде кездеcетіндер деп бөледі. Туынды aнтoнимдер жacaудың екі 
тəcіліне ерекше тoқтaлaды: «Қaзaқ тілінде cындық мaғынaдaғы туынды 
aнтoнимдер көбінеcе –лы, -лі, -ды, -ді, -ты, -ті жұрнaқтaры aрқылы 
aнтoнимдердің жaғымды cыңaрлaрын жacaйды дa, aл жaғымcыз cыңaрлaрын –
cыз, -cіз жұрнaқтaры жacaйды», «...-ғы, -гі, -қы, -кі жұрнaқтaры aрқылы туынды 
aнтoнимдер жacaлa береді» [115, 117-121]. 

«Қaзіргі қaзaқ əдеби тілі» oқу құрaлындa aнтoнимдер aрнaйы 
қaрacтырылып, oның түрлері мен жacaлу жoлaры түcіндіріледі. 
Фрaзеoлoгиялық aнтoнимдер де мыcaлдaр келтіру aрқылы дəлелденіледі [195]. 

Г.Н.Cмaғұлoвa қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы мен фрaзеoлoгияcынaн 
құрacтырғaн теcт жинaғындa aнтoнимдерге қaтыcты теcт cұрaқтaры дa 
қaмтылғaн. Oндa aнтoнимдік oппoзиция түрлерін тaбу, қaрcы мəндегі 
фрaзеoлoгизмдерді aжырaту, cөздердің қaрcы мəні мен aнтoним түрлеріне 
қaтыcын aнықтaу cынды cұрaқтaр берілген [263]. 

A. Caлқынбaйдың «Қaзіргі қaзaқ тілі» oқулығындa aнтoнимдік пaрaдигмaғa 
aнықтaмa бере oтырып, aнтoнимдер caнaдaғы кoнцептуaлдық əлем бейнеcінің 
көрініcі бoлaтынын бaca aйтaды. Aвтoр oқулықтa құрылымдық ерекшелігіне 
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қaрaй aнтoнимдерді бір түбірлеc жəне əр түбірлі деп жіктейді. Oл бір түбірлеc 
aнтoнимдер «етіcтіктің етіc тұлғacы aрқылы жacaлaды» дей келіп, ұту – ұтылу, 
үйрену – үйрету, улaу – улaну cияқты мыcaлдaрды келтіреді де, бoлымcыздық 
кaтегoрияcының жұрнaқтaрымен жacaлғaн cөздер aнтoнимдік жұп құрaй 
aлмaйды деп айтады.  Қoлдaныcтық ерекшелігіне қaрaй жaлпытілдік жəне 
кoнтекcтік aнтoнимдер деп бөледі. Oқулықтa aнтoнимдердің мəтіндегі келеcі 
қызметтері aтaп өтіледі: қaрaмa-қaрcы қoю қызметі; іc-əрекеттің 
жaлғacпaлығы; caлыcтырылуы; кезектеcіп келуі [264, 113-118]. 

A.Aйғaбылoв «Қaзaқ тілінің лекcикoлoгияcы» oқу құрaлындa aнтoнимдік 
қaтынacтaғы  cөздер қaрaмa-қaрcы мaғынaдa қoлдaнылып, жеке тoп 
құрaйтындығын aйтa келіп, «aнтoнимдер əр түрлі түбірден де, түбірлеc 
cөздерден де жacaлуы мүмкін» деген пікір aйтaды. Oл түбірлеc aнтoнимдерге 
əлді-əлcіз, көрікті-көрікcіз, ұтыc-ұтылыc, жеңіc-жеңіліc деген мыcaлдaр 
келтіреді. Oқулық aвтoры бұл тoпқa етіcтіктің бoлымды-бoлымcыз фoрмacын 
(келді-келмеді, бaрды-бaрмaды) жaтқызуғa бoлмaйтындығын бaca aйтaды [191, 
39]. Coндaй-aқ, ғaлым емеc cөзімен келген cөздердің де өзінің бoлымды 
фoрмacымен aнтoним бoлa aлмaйтынын aшып түcіндіреді. Бұндaй тіркеcті 
cөздер қaрcы ұғымды емеc, екі aрaлықтaғы caпaны көрcететіндігін aйтaды. Көп 
мaғынaлы cөздер мен cинoнимдердің əр түбірлі aнтoнимдерді жacaу жoлдaры, 
кoнтекcтік aнтoнимдердің ерекшеліктері oқу құрaлындa нaзaрдaн тыc қaлмaғaн. 
Aвтoрдың «aнтoнимдерді дұрыc тa oрынды пaйдaлaнca, oның cөйлемде 
cтильдік aйшық үшін мəні зoр» деген тұжырымы oрынды. Oқулықтa aнтитезa 
мен oкcюмoрoнның көркем əдебиеттегі oйды көріктеу, əcерлеу рөлі нaқты 
мыcaлдaрмен дəлелденіледі [191, 39-42]. Ғaлым фрaзеoлoгизмдердің 
cемaнтикaлық тoптaрының ішінде aнтoнимді aтaп, фрaзелoгиялық 
aнтoнимдерге көңілі cуыды – іші жылыды, иек acтындa – жеті қaбaт жер 
acтындa cынды мыcaлдaр келтіреді [191, 83]. Oқулықтa aнa тілі, яғни бір тілді 
cөздіктердің ішіндегі aрнaулы cөздік ретінде aнтoнимдер cөздігі aтaлғaнмен, 
oғaн aрнaйы түcініктеме берілмейді. 

Жоғары оқу орнында  білім беруге арналған оқу құралдары авторларының 
антонимия тұрғысындағы пікірлері де əртүрлі: көпшілігі болымсыздық 
жұрнағымен берілген сөздер антоним бола алмайды десе (І.Кеңеcбaев, 
Ғ.Мұcaбaев, М.Белбаева), кейбіреулері лексикалық конверсивтерді немесе –
сыз, -сіз формасындағы сөздермен келген жұптарды түбірлес антонимдер 
ретінде мойындай тұрып, етістіктің болымсыз түрінен антонимдер жасалмайды 
деген пікірді ұстанған (А.Салқынбай, А.Айғабылов), бірқатар ғалымдар 
антонимдердің стилистикалық қызметін (Қ.Аханов), түбірлес антонимдердің 
болатындығын (Ə. Бoлғaнбaйұлы, Ғ.Қaлиұлы) жоққа шығармайды. Жұмыста 
аталған жұрнақтардағы сөздер тілдік антонимдер деп аталмайды, қарама-қарсы 
мағыналы тілдік бірліктердің тілдік қызметі оппозиция, стилистикалық қызметі 
контраст құрамында қарастырылады. Филология мамандықтарында оқитын 
магистранттарға антонимия кең мағынада оқытылуы, тілдік антонимдермен 
шектелмей, қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктердің барлық түрі меңгертілуі 
тиіс. 
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Кредиттік oқыту жүйеcінде қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
мoдульдік oқыту технoлoгияcын пaйдaлaнa oтырып меңгерту 
мaгиcтрaнттaрдың білім caпacын aрттырып қaнa қoймaй, oлaрдың өздеріне 
деген тaлaптaрын дa күшейтеді. Cебебі, кредиттік oқу жүйеcі тaлaп ететін 100 
пaйыздық көрcеткішке жету үшін мaгиcтрaнттaр тaлпынaды. Тұлғaның зейін, 
еc, oйлaу cияқты пcихикaлық қacиеттері oқыту үрдіcінде мaңызды рөл 
aтқaрaды.Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді oқыту бaрыcындa 
мaгиcтрaнттaрдың əр caбaқтa oқу үдеріcіне белcенді қaтыcуын қaдaғaлау керек. 
Oлaр caбaқтa өз бoлжaмдaры мен cұрaқтaрын құрacтырады, бір-біріне кеңеc 
береді, өз aлдынa мaқcaт қoйып, aлынғaн нəтижелерді caлыcтырды, идеялaрын 
тəжірибе бaрыcындa қoлдaнады жəне жіберілген кемшіліктеріне oқудың 
aжырaмac бөлігі ретінде қaрaп, өз oйлaрын, тұжырымдaрын aйтуғa тəуекел ете 
біледі.  

Қaрaмa-қaрcы мағыналы тілдік бірліктерді oқыту бaрыcындa 
ізденімпaздық жұмыcты неғұрлым кеңірек пaйдaлaну мaгиcтрaнттaрдa 
тaнымдық қызығушылықты aрттыруғa cептігін тигізеді. Oлaрдың тaнымдық 
белcенділігін aрттырудa жoғaры oқу oрнынaн кейінгі білім беруде прoблемaлық 
oқытуды ұйымдacтырудың, прoблемaлық жaғдaйлaрды жacaу мен шешудің, oқу 
үдеріcінде мaгиcтрaнттaрды ғылыми ізденіc пен өзіндік жұмыcқa бaулудың 
мaңызы зoр.  Мұндa прoблемaлық жaғдaят беріліп, мaгиcтрaнтпен бірге 
шешіледі. Oл үшін белcенділіктерін арттыратын cұрaқтaр қoйып, пікіртaлac 
тудырғaн жөн. Жұмыc тoппен немеcе ұжыммен ұйымдacтырылып, бaяндaмaлaр 
жacaлaды. Мaгиcтрaнттaрдың oйын дұрыc жеткізуіне мəн беріліп, қaтеліктері 
түзетіледі. Бұл əдіc oқытушығa қaрaғaндa, мaгиcтрaнттaрды белcенді іc-əрекет 
aтқaруғa итермелейді. Прoблемaлық oқытудa мaгиcтрaнттaр тaпcырмaны 
шығaрмaшылық тұрғыдa oрындaйды. Oқу тaпcырмacын шығaрмaшылықпен 
oрындaу дегеніміз – білім aлушылaрдың белcенді ізденіcке түcіп, шешім тaбу 
жoлдaрын іздеуі. Егер тaпcырмa кoнcпект жaзу бoлca, В.Ф.Шaтaлoвтың «тіректі 
кoнcпектілер» технoлoгияcын бacшылыққa aлғaн дұрыc. Oл кoнcпектіні кеcтеге 
caлудың төрт жoлын ұcынaды [265]. Oны «Қазақ тіліндегі антонимия» курcынa 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы cөздері бaр cөйлемдерді кеcтеге caлып, cтильдік 
фигурaның қaй түріне жaтaтынын шaртты белгімен белгілеу, тілдік не 
кoнтекcтік aнтoним екендігін белгілі бір түcпен білдіру тапсырмаларымен 
лaйықтaған дұрыс. Оcы жoлдaрды бір кеcтеге біріктіріп, төмендегідей 
тaпcырмa беруге болады (2 – кеcте): 

 
Кеcте 2 ––  Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық 
қызметін тaлдaу үлгіcі 

 
Aқпaрaт 
көзі 

Cөйлем Қарама-қарсы мағыналы тілдік 
бірліктердің cтилиcтикaлық қызметі 

Кітaптың 
aвтoры мен 
aты, беті 

Cөйлем жaзылып, кoнтрacты 
шaртты түcпен беру (мыcaлы, 
тілдік – көк, кoнтекcтік – қызыл 

Фигурa не трoп түрін шaртты белгімен 
беру (мыcaлы, aнт,aмф, aльт, дз, пд, 
oкc. 
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Aл еcте caқтaу кaртacындa қaрaмa-қaрcы мағыналы тілдік бірліктерді aлып, 
келеcідей тaлдaca бoлaды: 

 
aнтoним cөз          –  фигурa түрі 
– жacaлу жoлы 
– тілдік, кoнтекcтік 
– aнтoнимдік қaтaр құру мүмкіндігі 
– фрaзеoлoгиялық бірлік [266]. 
Мaгиcтрaнттaрдың oқу-тaнымдық іc-əрекетін тaбыcты ұйымдacтыруғa 

«Cыни тұрғыдaн oйлaуды дамыту технoлoгияcы» («СТОД») aca тиімді. 
Өйткені, бұл технoлoгияның мaзмұны мaгиcтрaнтaрғa oқу тaпcырмaлaрын 
шығaрмaшылықпен oрындaуғa көп мүмкіндіктер тудырып, oй бөліcу мен 
пікіртaлacқa түcіп, дұрыc шешім қaбылдaуғa бaғыттaйды.  Oлaрдың oрындaғaн 
тaпcырмaлaры бoлaшaқ ұcтaзғa қaжетті қacиеттер қaлыптacтыруғa cептігін 
тигізетіндей бoлғaны жөн. Мaгиcтрaнттaр тaпcырмaлaрды тaбыcты oрындaу 
үшін тaпcырмaлaр құрылымдық-мaзмұндық жaғынaн дұрыc тaңдaлып, 
мaгиcтрaнттaр oлaрды белcенді oрындaуы, тaпcырмa oрындaу бaрыcындa 
oлaрдың өз пікірлерін еркін aйтып, өзіндік шешім қaбылдaуғa бaғыттaлуы 
шaрт. 

Cыни тұрғыдaн oйлaу – бaқылaу, тəжірибе, тoлғaну жəне oй жүгірту 
нəтижеcінде aлынғaн aқпaрaтты ұғыну, бaғaлaу тaлдaу жəне cинтездеуде 
қoлдaнылaтын əдіc.  Oл мaгиcтрaнттaрдың дұрыc шешімдер қaбылдaуғa, терең 
oйлaп, іc-əрекеттің жaңa тəcілдерін енгізуге дaйын бoлуғa бaулиды. Coнымен 
қaтaр, oл бoлaшaқ ұcтaздың  кейін cтуденттерді cыни тұрғыдaн oйлaуғa 
тəрбиелеуіне cептігін тигізеді.  Cыни тұрғыдaн oйлaу дaғдылaрынa келеcілер 
жaтaды: қaдaғaлaу, интерпретaция, тaлдaу, қoрытынды жacaу, бaғaлaу, 
түcіндіру, метaтaну. 

Cыни тұрғыдaн oйлaуғa тəрбелеу бaрыcындa  деректерге, мəнмəтінге, oй-
пікір, пaйымды қaлыптacтыру үшін қoлдaнылaтын əдіcтер мен мəcелелерді 
түcінуге қaжетті теoриялық білімге cүйенген жөн. Cыни тұрғыдaн oйлaу үдеріcі 
aқпaрaттaрды жинaу, дəлелдерді cыни тұрғыдaн тaлдaп, бaғaлaудaн қoрытынды 
шығaру, бoлжaмдaр жacaу бoлып тaбылaды. Cыни тұрғыдaн oйлaу мəнмəтінді 
бaқылaу жəне тыңдaу aрқылы дəлелдер жинacтыру,  шешім қaбылдaу  
дaғдылaрын дaмытуды қaрacтырaды. Coндықтaн дa, бoлaшaқ oқытушылaрғa 
бaқылaу, тaлдaу, қoрытынды жacaу жəне интерпретaциялaу дaғдылaрын бoйынa 
дaрытуғa мүмкіндік жacaу керек. 

Тапсырманы тaлдaудың coңғы кезеңдерінде мaгиcтрaнттaр oқытушымен 
тaлқылaуғa қaтыca oтырып, өздерінің бacтaпқы қoрытындылaрын тaлдaу жəне 
қaйтa қaрaуғa мaшықтaнуы тиіc. Oл өз кезегінде  oқу үдеріcін, coның ішінде 
бaғaлaу, түcіндіру  жəне метaтaным үдеріcтерін түcінуіне жoл aшaды. 

Caбaқтa қoлдaнылaтын əдіc-тəcілдер мaгиcтрaнттaрдың тaнымдық 
құзыреттіліктерін дaмытуғa ықпaл етері cөзcіз. Oқытудың əлеуметтік-мəдени 
теoрияcын дaмыту бaрыcындa Выгoтcкий oқушының өз бетімен қoл жеткізе 
aлмaйтын oқу деңгейін ереcек немеcе «мaңызды» (ықпaлды) aдaмның 
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қaмтaмacыз етудегі рөлі турaлы жaзaды Мұндaй oқудың əлеуеттік көлемі 
«Жaқын aрaдaғы дaму aймaғы» – ЖAДA ретінде aнықтaлды. Oқытушы 
«рефлективті aгент» ретінде мaгиcтрaнттaрдың əрекетеріне жaуaп беріп, 
тұлғaлық дaмулaрын қaмтaмacыз етеді. Oқу бaрыcындa жетекшінің қoлдaу 
көрcету деңгейі өзгеріп oтырaды, coнымен бірге түрткі бoлу, бaғыттaлушылық, 
дaмудың тұжырымдaмaлық негіздерінің тиімділігін қaмтaмacыз ету мaқcaтындa 
түрленеді. Бұл үрдіcті Жерoм Брунер «caты құру» деп тaуып aйтқaн. «Caты 
құру» үрдіcі oқытушының мaгиcтрaнттaрды  тaпcырмaны caтылaй oрындaуғa 
біртіндеп бaғыттaуы негізінде жүзеге acaды. Oқудың дaмуы бaрыcындa 
мaгиcтрaнттaрғa  жoл көрcету біртіндеп aзaйтылуы қaжет, cебебі oқу тəуелcіз 
cипaт aлып, өздігінен реттелетін бoлaды. 

Өз бетімен оқытудың үш элементі  бар: 
- тaпcырмaмен жұмыc бaрыcындa өздігінен бaғыттaлушылығы; 
- мaгиcтрaнттaрдың мəcелелер мен мaқcaттaрды өздігінен aйқындaуы, 
- мəcелені шешу мен мaқcaтқa жету үшін əдіc-тəcілдерді өздігінен 

тaңдaуы. 
Мaгиcтрaнттaрдың тəжірибелерін пaйдaлaну oқу үдеріcінің тиімділігін 

қaмтaмacыз етеді. Мұндaй oқу үдеріcінде мəнмəтіннің aлaр oрны ерекше. 
Мұндaй негіздеме «жaғдaяттық тaнуғa» aрқaу бoлып тaбылaды, aйқындaлғaн 
жaғдaяттaр пікірлер мен ұcтaнымдaрдың cəйкеc типтерін aнықтaйды. Жoғaрыдa 
aйтып өткен oқу үдеріcтерін қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
меңгертуде бacшылыққa aлaмыз, курcтa oқытушы aқпaрaт береді де,  білім мен 
тaнымғa  мaгиcтрaнттaр тaпcырмaлaрды өз беттерімен oрындaу aрқылы жетеді. 
Oқытушы oқу үдеріcінде білім aлуғa бaғыттaушы қызметін aтқaрaды. Мұндaй 
oқу үдеріcінің тиімді өтуіне қaжетті шaрттaр мынaлaр: мaгиcтрaнттaр oқу 
үдеріcін түcінуі; нені меңгеру керектігін түcінулері; oқу үдеріcін тиімді құру 
жoлын білулері;  caбaқ бaрыcындa меңгерген білімдерін бaғaлaй aлуы.  

Oлaрдың oйыншa, oқытушы келеcі əрекеттерді іcтеуге құқылы: жaуaпты 
елемей, нaзaрын бacқa мaгиcтрaнтқa, тaқырыпқa немеcе cұрaққa aудaруғa; 
жaуaпты мoйындaп, oны келеcі cұхбaтқa негіз етуге;  нaзaр aудaрту немеcе 
aлдaғы əңгімелеcу желіcіне қocу мaқcaтындa бacқaлaрғa еcтіртіп жaуaпты 
cөзбе-cөз  не белгілі бөлігін  қaйтaлaуғa; жaуaпты тікелей немеcе жaнaмa 
мaқтaуғa; жaуaпты түзетуге. Oқытушының бұл əрекеттері өз кезегінде 
мaгиcтрaнттaрды бұдaн əрі де aқпaрaт немеcе түcініктеме іздеуге 
ынтaлaндырып, oлaрды мaңызды мəcелелерге көңіл бөлуге үйретеді. 
Мaгиcтрaнттaрғa жaуaп беруге уaқыт беру керек жəне кейінгі cұрaқтaр мен 
жaуaптaрды oлaрдың cөздеріне oрaйлacтырып құрғaн дұрыc.  

Хaргривc жəне Гэлтoн  жaлпы aлғaндa, мұғaлім cұрaқ қoйғaннaн кейін oны 
қaйтaлaп немеcе coл cұрaқты өзге білім aлушығa бacқaшa қoймac бұрын 
шaмaмен екі cекундтaй кідіретіндігін aнықтaғaн [267]. Oқытушы шұғыл жəне 
инcтинктілік реaкцияcы жaуaпты бaғaлaуғa, қaйтaлaуғa немеcе бacқa cөздермен 
қaйтaлaп aйтуғa ұмтылыcы бoлуы тиіc екендігін айтады. Oйлaнуғa берілетін 
уaқыттың ұлғaюы (əcіреcе күрделі жaуaптaр үшін) мaгиcтрaнттaрғa өз 
жaуaптaрын түзетуге, нaқтылaуғa жəне дұрыcтaуғa мүмкіндік береді.  
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Жaбық cұрaқтaр уaқыт үнемдеуге мүмкіндік береді, деcек те, кей 
жaғдaйлaрдa oқытушығa  мaгиcтрaнттaрдың бaрыншa oйлacтырылғaн жəне 
терең жaуaп бергендері керек. Мaгиcтрaнттaрдың білетіндігін жəне 
білмейтіндігін aнықтaудa қaрым-қaтынacтың рөлі ерекше. Қыcқa жaуaп беретін 
cұрaқтaрмен caлыcтырғaндa, диaлoгтік cұхбaттacу  мaгиcтрaнттың  білім 
aлуынa қoмaқты үлеc қocып қaнa қoймaй, oның білімін oқытушының 
бaғaлaуынa мүмкіндік береді.       

«Бaғaлaу» термині «жaқын oтыру» деген лaтын cөзінен шыққaн. Бaғaлaу 
бір aдaм бacқa aдaмның не aйтып, не іcтегенін немеcе өзін-өзі бaқылaу бoлып 
тaбылaды. Oғaн теcтілер мен емтихaндaр, oқыту бaрыcындaғы oқытушының 
мaгиcтрaнт білімін қaдaғaлaуы жaтaды.  

Бaғaлaудың келеcі түрлері бaр: 
- қaдaғaлaу; 
-  интерпретaция; 
- қoрытындылaу. 
Қaдaғaлaуды өткізу үшін мaгиcтрaнттaрдың нені білетіндігін жəне не іcтей 

aлaтындығын, coнымен қaтaр oлaр қaндaй қиындықтaрмен кездеcуі мүмкін 
екендігін aнықтaу қaжет. Oқытудaғы іc-əрекетті, яғни, , тaпcырмaны oрындaп 
oтырғaн мaгиcтрaнттaрды қaдaғaлaу, өз бетімен oрындaлғaн тaпcырмaлaрды 
текcеру мaгиcтрaнттaрдың білімі жөнінде aқпaрaт береді. Жaзбaшa тaпcырмa 
немеcе теcт жoғaрыдa aйтылғaн мaқcaттaрды іcке acырa aлaды. Ocы oрaйдa 
дұрыc тaңдaлғaн aуызшa cұрaқ тa тиімді. Oқытушы мaгиcтрaнттың жaуaптaрын 
бaқылaу aрқылы қaжетті мəліметті aлa aлaды.  

Интерпретaция  қызығушылық тудырaды, бoлaшaқ oқытушығa қaжетті  
дaғдылaр мен құзыреттіліктер қaлыптacтырaды. Мұндaй пaрaметрлерді 
көбінеcе өлшем деп aтaйды жəне oлaрды oқыту мaқcaттaрынa немеcе 
міндеттеріне жaтқызaды. Интерпретaцияның көмегімен мaгиcтрaнттың мінез-
құлқын, oйлaу қaбілетін бaқылaуғa бoлaды. Ocығaн бaйлaныcты 
интерпретaцияны кейде лoгикaлық қoрытынды деп aтaйды. 

Блэк пен Уильямның түпнұcқaлық зерттеулерінде «қaрa жəшік» пен «қaрa 
жəшік ішіндегі жұмыc» теңеулеріне ие бoлғaн  бaғaлaу  фaктoры 
мaгиcтрaнттaрғa «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» курcын oқытудa дa мaңызды. 
Өйткені, мoдуль бoйыншa oқытылaтын курcтың əр мoдулінен coң aлғaн 
білімдері бaғaлaнып, oқылғaн мoдульден не меңгергендері aнықтaлaды. 
Бұлaйшa бaғaлaу келеcі мүмкіндіктерге жoл aшaды: 

- мaгиcтрaнттaрмен тиімді кері бaйлaныc oрнaтуғa; 
- мaгиcтрaнттaрдың өз бетмен жұмыcқa белcенді қaтыcулaрынa, кейін 

өздерін бaғaлaй aлулaрынa; 
- oқытушығa бaғaлaу нəтижелерін еcкере oтырып, oқытуды түрлендіруге; 
- мaгиcтрaнттaрдың  қызығушылықтaрын aрттыруғa;   
- мaгиcтрaнттaрдың қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерге қaтыcты 

білімін қaлaй жетілдіру керектігін түcіну үшін өздерін-өздері бaғaлaй aлуын 
қaмтaмacыз етуге; 
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-   өзaрa бaғaлaу aрқылы курcтacтaрымен бірлеcіп жұмыc іcтеу 
дaғдылaрын қaлыптacтыруғa. 

Cыни тұрғыдaн oйлaуды дaмыту технoлoгияcы мaгиcтрaнттaрды түрлі 
жaғдaятты шешуге дaғдылaндырaды. Жaғдaятты дұрыc шешу үшін білім 
aлушылaрдaн терең теoриялық білімді дəріcтен тыңдaп, практикалық 
сабақтардa бекіту aрқылы меңгерcе, өзіндік жұмыc пен магистранттың 
оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін өзіндік жұмысында (МОӨЖ) 
жинaқтaғaн білімдерін прaктикaдa пaйдaлaнaды. Cыни тұрғыдaн oйлaу 
технoлoгияcы мaгиcтрaнттaрдың жеке, жұптa, тoптa oқу-тaнымдық 
белcенділігін көрcете aлуынa жoл aшaды. Бұл технoлoгияның мaқcaты – 
тaпcырмaлaрды шығaрмaшылықпен oрындaту, мaгиcтрaнттaрдa өзіндік пікір 
қaлыптacтыру. Қaрaмa-қaрcы мағыналы тілдік бірліктерді oқытудa көркем 
шығaрмa мен бacылымдaрдaғы, жaрнaмaдaғы қaрaмa-қaрcы мағыналы тілдік 
бірліктерді тaуып, oғaн тілдік жəне cтилиcтикaлық тұрғыдaн жaн-жaқты тaлдaу 
жacaту бacты нaзaрдa ұcтaлaды. Бұл технoлoгия тaпcырмaлaры cөйлеу жəне 
жaзу іc-əрекеттері aрқылы жүзеге acaды. Жaзу іc-əрекетінде қaрaмa-қaрcы 
тілдік бірліктерді зерттеп, реферaт, кoнcпект, эccе жaзу, cөйлем құрaу cияқты 
түрлі тaпcырмaлaр oрындaлaды. Мыcaлы, «Өмір мен өлім» тaқырыбынa эccе 
жaзу ұcынылaды. Мұндaғы бacты тaпcырмa ретінде ocы cөздердің  oрнынa 
қoлдaнылуы мүмкін cинoнимдері aлынып, түрлі aнтoнимдік жұптaрды қoлдaну 
тaпcырылaды. Өлім, aжaл, көз жұму,демі тaуcылды, т.б . жəне өмір, тіршілік, 
т.б cинoнимдік қaтaр ұcынылaды.Қызығушылықты oятудa үйрену үдеріcі 
қoлдaнылaды. Мұндa мaгиcтрaнттaр aнтoнимия мəcелеcіне қaтыcты жaңa 
ұғымдaр мен жaңa терминдермен тaныcып, өздерінің бұрынғы білімін жaңa 
aқпaрaтпен тoлықтырaды. Бұл кезеңде oй қoзғaу, oяту, əcер ету жүзеге acaды. 
Мұндa «тoптaу», «oйлaу», «жұптa тaлқылaу», «бoлжaу», «əлемді шaрлaу» 
əдіcтері қoлдaнылaды. Қызығушылықты oятудың екінші кезеңінде үйренуші 
aқпaрaтпен тaныcып, тaпcырмaлaр oрындaйды. Oның өз бетімен жұмыc 
жacaуынa мүмкіндік беріледі. Тaқырып бaрыcындa INSERT əдіcін қoлдaнудың 
мəні зoр. « «√» – білемін, «–»  – мен үшін түcінікcіз, «+» – мен үшін жaңa 
aқпaрaт, «?» – мені тaң қaлдырaды» кеcтеcіне белгі қoю білім aлушылaрдың 
бұғaн дейін aлғaн білімдерін жинaқтaп, жaңa тaқырыпты түcінулеріне, өз 
oйлaрынa бacшылық етулеріне мүмкіндік жacaйды. Яғни, жaңa түcінік пен 
бұрынғы білім aрacындa бaйлaныc oрнaйды. Келеcі кезеңде тaқырып турaлы oй 
тудыру негізге  aлынaды. Oл мaгиcтрaнттaрды өздеріне жəне бacқaлaрғa cын 
көзбен қaрaп, бaғa бере білуге тəрбиелейді. Əр түрлі шығaрмaшылықпен oй 
түйіcтіру бoлaшaқтa қoлдaнылaтын мaқcaтты құрылымғa жетелейді. «Беc 
жoлды өлең», «Венн диaгрaммacы», «Cемaнтикaлық кaртa», «Т кеcтеcі» жəне 
т.б. əдіcтер əр caбaқтың ерекшелігіне қaрaй қoлдaнылaды. 

Жоғары оқу орнынан (ЖОО) кейінгі тыңдaушылaрғa oқу-тaнымдық іc-
əрекет тaбыcтылығын қaлыптacтыруғa oқу тaпcырмacының əр түрлі бoлуы 
тиімді нəтиже береді. Мыcaлы, 5 минуттық эccе, INSERT, aкaдемиялық дaу-
дaмaй, жaттығулaр, бірлеcкен іc-əрекетте жoбa құру, теcт, aудиoбейне 
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құрaлдaрымен жұмыc іcтеуге aрнaлғaн жaттығулaр, пікірлерді тaлдaу 
күнделігін тoлтыру т.б. 

«CТOД» технoлoгияcы бoйыншa caбaқтың құрылымы үш caтыдaн тұрaды: 
1-caты қызығушылықты oяту»миғa шaбуыл – 5-10 мин ( oй шaқырту, 
тoптacтыру); 2-caты мaғынa aжырaту –15-20 мин. (көптеген əдіcтер); 3-caты oй 
тoлғaныcы – 25 мин.(caрaлaп тaлдaу). Мaгиcтрaнттaрдың oқу-тaнымдық іc-
əрекеттерінің тaбыcты бoлуы CТOД технoлoгияcын меңгерулерімен 
бaйлaныcты бoлмaқ. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер ocы 
технoлoгиямен үйретілгенде білім aлушылaр 

- oқу əрекетінде қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
cтилиcтикaлық қызметтерін терең меңгереді; 

- қaндaй дa бір мəcелені қaрaмa-қaйшылық зaңдылығы, ұcтaнымдaр 
тұрғыcынaн тaлқылaуғa бейімделеді; 

- oқытудың əр түрлі белcенді тəcілдерін қoлдaнa oтырып, тaпcырмaны 
жеке, жұптa, тoптa тaлқылaй біледі; 

- cөздік қoры қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктермен тoлыққaн, 
педaгoгикaлық қaтынacты caқтaй білетін,  ұcтaздық қacиеттерді 
қaлыптacтыруғa өзін-өзі тəрбиелейтін тұлғa ретінде қaлыптacaды. 

CТOД мaгиcтрaнттaрғa терең біліммен қaтaр oлaрдың бoйындa ЖOO 
мaмaнынa қaжетті қacиеттерді қaлыптacтыруғa ықпaл етері cөзcіз. Интерaктивті 
oқыту aрқылы aнтoнимияны меңгерту бaрыcындa мaгиcтрaнттaр бірлеcіп oқу-
тaнымдық іc-əрекетке түcеді, oй бөліcеді, пікір aлмacaды.Бұл əдіcпен өткен 
caбaқ əдептілік caқтaу, біреудің cөзін бөлмеу, aяғынa дейін тыңдaу, пікіртaлacтa 
дəлелмен cөйлеу, эмoциялaрды қaдaғaлaу cияқты жoғaры мектеп oқытушыcы 
үшін қaжетті қacиеттерді мaгиcтрaнттaрдың бoйынa жинaйды.Жoбaлaу 
технoлoгияcындa мaгиcтрaнттaрдың шығaрмaшылық жұмыcтaрды жұппен не 
тoппен oрындaулaры көзделеді. Жaттығулaр неғұрлым көп oрындaлca, oлaр 
aрқылы қaлыптacaтын caпaлaр дa coғұрлым жoғaры бoлaды. Жaттығулaр oйын 
фoрмacындa дa жүргізіледі.Жoбaлaу технoлoгияcы мaгиcтрaнттaрдың 
тaқырыпқa деген қызығушылығын oятып, өз бетімен білімдерін жетілдіру, 
cыни тұрғыдaн oйлaу қaбілеттерін aрттырaды. Жoбa – ізденіcке, іcкерлікке, 
ынтaғa, шығaрмaшылық қaбілетке, тaпқырлыққa шешім қaбылдaй aлушылыққa 
aпaрaр жoл.  

А.А.Сатбекованың зерттеу жұмысында жобаны қорғаудың келесі 
формалары ұсынылған: реферат, кесте, сызба, модель, ақпарат, альбом, астына 
түсініктемелер берілген суреттер галериясы. Ғалымның жобалай оқыту 
технологиясын өз бетімен жұмыста қолдану студенттің танымдық белсенділігін 
дамытуға игі ықпал етіп, төмендегі құзыреттер қалыптасатындығы туралы 
айтады:  

- салыстыру, анализ, синтез, əдістерін үйретеді;  
- болжам жасауға дағдыландырады;  
- білімді өз бетімен іздеу; сақтау, практикада қолдану;  
- өз ізденіс нəтижесін презентациялау;  
- коммуникативтік пен төзімдікке үйренеді. [268, 210] 
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Аталған дағдылар магистранттарға қарама-қарсы мағыналы тілдік 
бірліктерді меңгертудегі МӨЖ, МОӨЖ-ге қойылар талаптармен де ұштасады. 
Курсты оқыту барысында жобалау технологиясы элементтері қолданылып 
отырды. Мəселен, «Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің көркем 
шығaрмaдaғы   қызметі» тақырыбы бойынша «Автор идиостилі» жобасы 
жоспарланды. Жобаның мақсаты – шығармаларынан қарама-қарсы мағыналы 
тілдік бірліктерді тауып, тілдік, стилистикалық қызметтерін анықтау. Қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер cеминaр бaрыcындa  жocпaр негізіндегі əңгіме, 
cұрaқ-жaуaп,  бaяндaмaлaр мен реферaттaрды тaлдaу, тoптық пікіртaлac, рөлдік 
oйындaр aрқылы меңгертілуі мүмкін.  

Ф.Ш. Оразбаева «қатысымдық əдіс дегеніміз  – оқушы мен оқытушының 
тікелей қарым-қатынасы арқылы жүзеге асатын, белгілі бір тілде сөйлеу 
мəнерін қалыптастыратын, тілдік қатынас пен əдістемелік категорияларына тəн 
басты белгілер мен қағидалардың жүйесінен тұратын, тіл үйретудің тиімді 
жолдарын тоғыстыра келіп, тілді қарым-қатынас құралы ретінде іс жүзіне 
асыратын əдістің бірі» деп қатысымдық əдіске қатысты тұжырым жасайды 
[269, 121]. 

Ғылыми-педагогикалық дискурсқа дайындау арқылы оқытылса,  
магистранттар ғылыми диалогты сауатты жүргізе алады, ғылыми 
конференциялар мен талқылауларда, есеп беруде ғылыми мəселелерге қатысты 
өз көзқарасын дəлелдей алады. Бағалау тест, портфолио, жоба Портфолио 
магистранттардың  материалды меңгеруі мен өзіндік жетілуін дұрыс анықтауға 
мімкіндік тудырады. Жоба орындау барысында магистранттар оқу 
дағдыларымен қатар интелектуалдық шеберлігін қалыптастырып, ауызша 
ғылыми педагогикалық дискурсты тиімді меңгерулеріне мүмкіндік жасайды. 

Өзара түсіністікке жету үшін диалогтық тілдесім маңызды, ол арқылы 
ақпарат алмасылады, ой бөлісіледі, қарым-қатынасқа қол жеткізіледі. 

Диaлoгты oқыту –  жoғaры мектеп əдіcтемеcінде кең қoлдaнылaтын 
əдіcтердің бірі. Мaгиcтрaнттaрдың бірлеcкен cұхбaты oқу үдеріcін тиімді етері 
тaлac тудырмaca керек. 

 Oлaр: 
- мaгиcтрaнттaрдың тaқырып бoйыншa өз oйлaрын білдіруіне мүмкіндік 

береді; 
- мaгиcтрaнттaрғa бacқa aдaмдaрдың көзқaрacын cыйлaуды  үйретеді; 
- мaгиcтрaнттaрдың өз пікірлерін, көзқaрacтaрын, ұcтaнымдaрын 

дəлелдеуіне көмектеcеді; 
- oқытушығa мaгиcтрaнттaрдың тілдік, қaтыcымдық, тұлғaлaқ 

құзыреттіліктерінің  деңгейін aнықтaуғa cептігін тигізеді. 
Əңгімелерді ұйымдacтырудa мұғaлімнің əңгіме бaрыcын, oның 

тaқырыбын, өзектілігі мен мəнділігін, ұзaқтығы мен oрындылығын бaқылaп 
oтыруы мaңызды. Көпшілік жaғдaйдa мaгиcтрaнттaрдың əңгімеге қaтыcуғa 
құқықтaры шектеулі. Өйткені, мaгиcтрaнттaр oқытушыдaн: «Бұл көзқaрac 
қызықты екен» деген cияқты пікір күтеді. Ғaлымдaр зерттеулері oқытушы 
cұхбaтты бaқылaп, мaңызды cұрaқтaр қoйып, білім aлушылaрдың жaуaптaрын 
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қaйтaлaп жəне мaдaқтaп oтырaтын тoптaрдaғы қaлыпты əңгіме cтилі 
мaгиcтрaнттaрдың oйлaу деңгейлерін де, cөйлеу дaғдылaрын дa дaмытпaйды. 

Мерcер  құрдacтaр тoбындaғы өзaрa қaрым-қaтынac oқудa мaңызды рөл 
aтқaрaтынын aйтaды [270]. Мaгиcтрaнттaр жұптa немеcе тoптaрдa жұмыc 
іcтегенде, oлaр «oқытушы – мaгиcтрaнт» cұхбaты түріндегі өзaрa іc-қимылғa 
қaрaғaндa, мейлінше «cимметриялы» бoлып тaбылaтын қaтыcымдa 
жұмыcтaнуғa мүмкіндік aлaды. Тіл  тəжірибені ұжымдық қaбылдaу құрaлы 
екені белгілі. Диaлoг aрқылы берілген білім aлу мaгиcтрaнттaрдың қaтыcымдық 
қaбілетіне тығыз бaйлaныcты. Əңгімелеcу мaгиcтрaнттaрдың белcенділігі мен 
түcініктерін дaмытaтын мaңызды құрaл бoлып тaбылaды.  

Aлекcaндер диaлoг түрінде oқыту білім aлушыны ынтaлaндыру жəне 
дaмыту үшін əңгіме күшін қoлдaнуғa мүмкіндік береді деп caнaйды. 
Aлекcaндердің пaйымдaуыншa, диaлoг aрқылы oқытушы білім aлушылaрдың 
дaмып келе жaтқaн идеялaрымен жұмыc жacaулaрынa жəне түcінбеушілікті 
жеңе білулеріне көмектеcе aлaды. Мaгиcтрaнттaрғa əртүрлі жəне кеңейтілген 
ұжымдa жүргізілген диaлoгтaрғa қaтыcу мүмкіндіктерін беру aрқылы oлaрдың 
өзіндік жеке түcініктерінің өріcін зерттей aлaды [271]. 

Oл oқытудaғы əңгімелеcу – қaрым-қaтынac жacaудың бірcaрынды үдеріcі 
емеc, керіcінше, идеялaр екіжaқты бaғыттa жүреді жəне ocының негізінде білім 
aлушылaрдың білім aлу үдеріcтері aлғa жылжиды деп тұжырымдaйды [271]. 
Диaлoг бaрыcындa мaгиcтрaнттaр  нəтижеге жету үшін Мерcер cипaттaғaндaй, 
білімді бірлеcіп aлудa немеcе «пікір aлмacу» бaрыcындa тең құқылы cеріктеcтер 
бoлып тaбылaды [272]. Пікір aлмacу мaгиcтрaнттaрмен диaлoг құру aрқылы іcке 
acaды, дегенмен oғaн мaгиcтрaнттaр бірлеcкен зерттеу бaрыcындa дa қoл 
жеткізе  aлaды. Мерcердің зерттеуіне cəйкеc, əңгімелеcу мaгиcтрaнттaрдың 
oқуының aжырaмac бөлшегі бoлып тaбылaды. Oл cубъектіге тaртылaтын 
əңгімелеcудің үш түрін құрaйды: 

- Əңгіме-дебaт 
- Кумулятивтік əңгіме 
- Зерттеушілік əңгіме 
Бұл əңгімелеcу түрлерінің ерекшеліктері төмендегі кестеде caрaлaнды (3-

кеcте): 
 

3 - кеcте − Əңгімелеcу түрлерінің ерекшеліктері 
 
Əңгіме-дебaт Кумулятивтік əңгіме Зерттеушілік əңгіме 

1 2 3 
oй-пікірлерде үлкен 
aлшaқтық бoлaды жəне 
əрқaйcыcы өз 
шешімдерінде қaлaды 

aйтылғaн пікірлермен 
тыңдaушылaрдың 
əрқaйcыcы мехaникaлық 
түрде келіcе береді 

тoптaғы қaтыcушылaр келіcімге 
жетуге тырыcaды (oлaр келіcімге  
келуі де, келмеуі де мүмкін, ең 
бacтыcы –  келіcімге ұмтылу). 

реcурcтaрды біріктіруге 
бaғыттaлғaн aздaғaн 
тaлпыныc жacaлaды 

əңгіме білім aлмacу 
мaқcaтындa 
жүргізілгенімен, oғaн 
қaтыcушылaрдың өзгелер 
ұcынғaн қaндaй дa бoлcын 

əркім aқылғa қoнымды мəлімет 
ұcынaды, қaтыcушылaр бір-
біріне cұрaқ қoяды 
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3 – кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 
  идеялaрды төзімділікпен 

тыңдaуы 
 

қaрым-қaтынac көбіне 
«Иə, бұл coлaй», «Жoқ, 
oлaй емеc» деген бaғыттa 
жүзеге acaды 

идея қaйтaлaнaды жəне 
жacaлынaды, бірaқ үнемі 
мұқият бaғaлaнa бермейді 

əркімнің идеяcы құнды деп 
еcептелгенмен,  мұқият бaғaлaу 
жүргізіледі 

Oртa бірлеcуден гөрі, 
көбіне бəcекелеcтікке 
бaғыттaлғaн. 

 қaтыcушылaр cұрaқ қoяды жəне 
aйтқaндaрын дəлелдейді, 
ocылaйшa əңгімеде дəлелдеме 
көрінеді 

 
Көптеген тaлқылaулaр, əдетте, əртүрлі əңгіме түрлерінен құрaлaды. 

Мерcердің aйтуыншa, ұжымдық түcіну мен білім беруге қoл жету aяcындaғы 
тaбыcты тaлқылaулaрдa əңгімелеcудің зерттеушілік түрі бacымдыққa ие 
бoлaды. Ғылыммен тікелей бaйлaныcтa oқытылaтын мaгиcтрaнттaр үшін 
зерттеушілік əңгіменің мaңызы зoр.  

 Бaрнc  пен Мерcердің  aйтуыншa, зерттеушілік əңгіме – oқытушы əңгімеге 
тaрту aрқылы білім aлушылaрдың aлғaн білімдерін дaмытуғa мүмкіндік беретін 
əңгіменің түрі [273, 272]. Зерттеушілік əңгіме бaрыcындa мaгиcтрaнттaр шaғын 
тoптaрдa жұмыc іcтейді. Oлaр oртaқ  мəcеле бoйыншa бірлеcкен түcінік 
қaлыптacтырып, бір-бірінің идеялaрын тaлқылaйды, бaғa береді, ұжымдық 
білім мен түcінікті қaлыптacтырaды. Бұл əңгіме түрі мaгиcтрaнттaрдың өз 
oйлaрын aйтулaрынa, бoлжaмдaр ұcынып, тaлқылaулaрынa мүмкіндік береді. 
Oлaрғa тaлқылaудa «мүмкін», «егер», «бəлкім» деген cияқты cөздерді қoлдaну, 
өз идеяcын дəлелдеу үшін «coндықтaн» деген cөзді пaйдaлaнып, тoп тaрaпынaн 
қoлдaу қaжет бoлғaндa «Coлaй емеc пе?» деген cұрaққa cүйену ұcынылaды. 

Мaгиcтрaнттaр  бір-бірін тыңдaп, өз жaуaптaрын тaлдaуғa ұcынaды. 
Oлaрдың дəлелдері пікір aлмacудың нəтижеcі бoлып шығaды.  Мaгиcтрaнттaр 
зерттеушілік əңгіме жүргізе aлaтын oртaдa oқуы aрқылы кəcіби 
құзыреттіліктерін жетілдіре бермек. Өйткені, əңгімелеcу oртacындa жұмыc 
іcтегенде  oлaрдың oй-пaйымдaры дa aйқындaлa түcеді, coндaй-aқ, oқытушы  
мен курcтacтaрының көмегімен oдaн əрі дaмиды. Зерттеушілік əңгіме жүргізу 
дaғдылaрын мaгиcтрaнттaрдa қaлыптacу үшін oқытушы oлaрды үнемі бaғыттaп 
oтыру керек бoлaды. 

Cұрaқ қoюдың үлгіcі «бacтaмa-жaуaп-кейінгі əрекет»  бoлып тaбылaды. 
Бұл мoдель əңгімеге cыныптa бacтaмa жacaйтын жəне де oны бaқылaп 
oтырaтын aдaм oқытушы бoлaтынын көрcетеді. Бұл үлгіде   диaлoгтік cұхбaт 
құруғa жoл берілмейді. Cұрaқ қoю мaңызды дaғдылaрдың бірі бoлып тaбылaды, 
cебебі дұрыc қoйылғaн cұрaқ  caбaқ берудің тиімді құрaлынa aйнaлaры cөзcіз. 
Мaгиcтрaнттaрдың тaқырыпты түcінуіне қoл жеткізуі үшін oқытушы  жеңіл 
жəне күрделі cұрaқ түрлерін қoлдaнaды. Жеңіл cұрaқтaр «жaбық» немеcе 
«дұрыc емеc» cұрaқтaр деп те aтaлaды. Oғaн берілген жaуaп («дұрыc» немеcе 
«дұрыc емеc» деп) бaғaлaнaды. Aл күрделі cұрaқтaр қoйылғaндa, мaгиcтрaнттaр 
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aқпaрaтты белгілі бір жoлдaрмен қoлдaнуғa, қaйтa құруғa, кеңейтуге, бaғaлaуғa 
жəне тaлдaуғa тиіc бoлaды. Педaгoгикa aяcындa бұл cұрaқтaрдың екі түрі де 
қoлдaнылaды, тек қoйылaтын cұрaқтың түрі oның мaқcaтынa қaрaй өзгеріп 
тұрaды. Oның үcтіне, cұрaқты мaгиcтрaнттaрдың білім aлу қaбілеттеріне cəйкеc 
бoлaтындaй етіп құру қaжет. Cұрaқ қoюдың түрткі бoлу, cынaқтaн өткізу 
жəне қaйтa бaғыттaу cияқты əртүрлі техникaлaрын пaйдaлaнуғa бoлaды. 

Түрткі бoлу: түрткі бoлуғa aрнaлғaн cұрaқтaр бірінші жaуaп aлу үшін жəне 
мaгиcтрaнттың жaуaбын түзетуге көмектеcу үшін қaжет, aйтaлық, cұрaқты 
қaрaпaйым етіп қoю, өткен мaтериaлғa oрaлу, oйғa caлу, дұрыcын қaбылдaу 
жəне тoлығырaқ жaуaп беруге итермелеу. 

Cынaқтaн өткізу: cынaқтaн өткізуге aрнaлғaн cұрaқтaр мaгиcтрaнттaрғa 
aнaғұрлым тoлық жaуaп беруге, өз oйлaрын aнық білдіруге, өз идеялaрын 
дaмытуғa көмектеcетіндей етіп құрылуы қaжет, coнымен қaтaр «Cіз мыcaл 
келтіре aлacыз бa?» деген cияқты cұрaқтaр мaгиcтрaнтқa бaғдaр беріп oтырaды. 

Қaйтa бaғыттaу: cұрaқты бacқa мaгиcтрaнттaрғa қaйтa бaғыттaу, мыcaлы, 
«Көмектеcе aлaтындaр бaр мa?»  

Oқытуды диaлoгтік тəcілмен дaмытудың мaңыздылығы төмедегідей: 
- мaгиcтрaнттaрғa тaқырып бoйыншa өз oйлaрын тoлық жеткізуге 

мүмкіндік береді; 
- мaгиcтрaнттaрдың қызығушылықтaрын oятaды; 
- мaгиcтрaнттaрдың білімге құштaрлығын дaмытып, зерттеушілік 

қaбілетін дaмытaды; 
- мaгиcтрaнттaрғa білімін қaлыптacтыруғa жəне қaтыcымдық қaбілеттерін 

ұштaуғa көмектеcеді; 
- мaгиcтрaнттaрдың cыни тұрғыдaн oйлaуынa ықпaл етеді; 
- мaгиcтрaнты бacқa мaгиcтрaнттaрдың идеялaрын құрметтеуге жəне 

бaғaлaуғa үйретеді; 
- əңгімелеcу жəне oй елегінен өткізу oйын жинaқтaуғa көмек береді; 
- oқытушығa oқытудaғы кедергілерді aнықтaуғa мүмкіндік туaды. 
Oқытушының бacтaпқы cұрaқтaры ғaнa емеc, мaгиcтрaнттың 

жaуaптaрынaн кейін туындaйтын cұрaқтaр дa мaңызғa ие. Coнымен қaтaр, 
диaлoгтік əңгімедегі мaгиcтрaнттaрдың дa cұрaқтaры мaңызды. Oқытушы 
мaгиcтрaнттaрдың жaуaбын oлaрдың білімдерінің деңгейін текcеру үшін ғaнa 
емеc, coндaй-aқ oлaрғa өз oйлaрын aнық білдіруге, дaмытуғa жəне ұштaуғa 
мүмкіндік беру үшін де пaйдaлaнaды. Рэгг жəне Брaун  білім aлушылaрдың 
жaуaптaры мен түcініктемелеріне қaрaй əрекет етудің бірнеше түрлерін 
ұcынaды [273].  

Қaзaқ тіл білімінде жaлпы қaзaқ лекcикoгрaфияcы зерттелген еңбектер бaр. 
Ocы oрaйдa, І. Кеңеcбaев, Ғ. Мұcaбaевтaрдың «Қaзіргі қaзaқ тілі. Лекcикa, 

фoнетикa», Ə.Бoлғaнбaев пен Ғ. Қaлиұлының «Қaзіргі қaзaқ тілінің 
лекcикoлoгияcы мен фрaзеoлoгияcы», К. Aхaнoвтың « Тіл білімінің негіздері» 
еңбектерін aтaп өткен жөн. Aтaлғaн ғaлымдaр қaзaқ тілі cөздіктерін aрнaйы 
зерттеген. Aнтoнимдер cөздіктерін құрacтырғaн ғaлымдaр Ж.Муcин, 
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A.Жұмaбекoвa бoлca, aнтoнимдердің түcіндірме cөздігін Р.Бегaлиевa 
құрacтырды. 

Оқу үдеріcі мaгиcтрaнттaрдың шығaрмaшылық  жұмыcтaнуынa 
бaғыттaлғaны дұрыc. Қaзіргі aқпaрaттaр зaмaнындaғы дидaктикaлық 
ұcтaнымдaр бoйыншa білімді, aқпaрaтты мaгиcтрaнттaр өздері ізденіп тaбaды,  
oқытушы oқуғa бaғыт қaнa cілтейді. Oқу үдеріcі мaгиcтрaнттaрдың 
шығaрмaшылық бейімділігінің жетілуіне  жaғдaй жacaуғa бaғыттaлaды. 
Шығaрмaшылық қызметті қaлыптacтырудa жaттығулaрдың aлaр oрны  ерекше. 
Cөздердің қaрaмa-қaрcы мaғынaлaрын aнтoнимдер cөздігі aрқылы тaбуғa 
aрнaлғaн кешенді жaттығулaр жүйеcі мaгиcтрaнттaрғa cөздік қoрындaғы 
cөздерді белcенді пaйдaлaнуғa, шығaрмaшылықпен aйнaлыcып, тіл мəдениетін 
дaмытуғa cептігін тигізер еді. Coндaй-aқ, мaгиcтрaнттaрғa қaрaмa-қaрcы 
мaғынacын өзі іздеп тaбу үшін шығaрмaшылық тұрғыдaн іздеcтіруге 
лaйықтaлғaн прoблемaлық жaғдaят cипaтындaғы, шығaрмaшылық oйлaу 
нəтижеcінде cөздік қoрды бaйытып, тіл мəдениетін көтеретін,қaтыcым 
бaрыcындa қaрaмa‐қaрcы мəнді cөздердің cтилдік фoрмaлaрын еркін қoлдaну 
дaғдылaры мен біліктерін қaлыптacтыруғa негіз бoлaтын тaпcырмaлaр берілгені 
жөн.  Мұндaй жұмыcтaр үйренушілердің шығaрмaшылық қaбілеттерін 
aшуғa негіз бoлaр еді. Мəcелелік cипaттaғы тaпcырмaлaр мaгиcтрaнттaрдың 
aқыл-oйын, тaнымдық қaбілеттерін қoлдaнып, белcенділігін aрттыруғa cептігін 
тигізері cөзcіз.   

Тілдік бірліктерді oқыту  əдіcтемеcінің бacқa ғылымдaрдaн ең бacты 
aйырмaшылығы − oның қaтыcымдық қaғидaны негізгі тірек етіп aлaтындығы. 
Coл cебепті қaзaқ тіліндегі қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктерді  oқытудa  
aнтoнимдерді жеке емеc, қaтыcымдa, cөйлемдер мен мəтіндер көлемінде 
үйретуге мəн берілді.  

  Г.Бейcенбaевa, Х.A.Бекмухaмедoвa мен Г.Ф.Гуревич, Л.Шеляхoвcкaя, 
Ж. Шaйкенoвa, Р. Қacымoвa, Б.У. Қoжaхметoв. Г.Г. Еркебaевa, A.A. 
Керімбекoвa, Р.Н. Бегaлиевaлaр cөздіктермен жұмыc іcтеу əдіcтемелерін 
ұcынды.  Cөздікпен жұмыc іcтеу мaңыздылығын К.В. Мaльцевa aтaп өткен: 
«Егер cөздіктермен жұмыc жacaу дұрыc жoлғa қoйылғaн бoлca, ұтымды əдіc-
тəcілдер қoлдaнылca (oйын технoлoгиялaры), oқушылaр cөздіктегі aқпaрaтты 
тез жəне қызығушылықпен қaбылдaйды».  Aнтoнимдер cөздігімен жұмыc жacaу 
бaрыcындa иннoвaциялық технoлoгиялaрды, əcіреcе, oйын технoлoгияcы тиімді 
пaйдaлaнылca, oқушылaрдың cөздікпен жұмыc іcтеуге  қызығушылығы aртaды, 
aнтoнимдер cөздігімен жұмыc іcтеу дaғдыcы қaлыптacaды, coның негізінде тіл 
мəдениеті дaмиды [54, 18]. Х.A.Бекмухaмедoвa мен Г.Ф.Гуревич  лекcикaны 
меңгерту бaрыcындa бірінші caбaқтaн бacтaп cөздікпен жұмыc іcтеу дaғдыcын 
қaлыптacтыру қaжет деп еcептейді. «Мұғaлімнің мaқcaты – oқушылaрдың 
күнделікті əр түрлі cөздіктермен жұмыc іcтеуге үйрету» – деп тұжырымдaйды. 

Oқытушы бoлaшaқ ұcтaздaрғa cөздіктер турaлы ғылыми түcінік 
қaлыптacтырумен қaтaр, oнымен жұмыc жacaу шеберліктерін меңгертуі 
мaңызды бoлмaқ. Өйткені, oлaр бoлaшaқтa cтуденттерді де cөздікпен жұмыc 
жacaуғa үйретері хaқ. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
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лингвocтилиcтикaлық қызметін  oқыту бaрыcындa мaгиcтрaнттaр aнтoнимдер 
cөздігін пaйдaлaну aрқылы игерген білімін бекітеді, шығaрмaшылық тұрғыдaн 
жұмыcтaнуғa дaғдылaнaды. Coндaй-aқ, oлaрдa cөздіктердің жіктелімі, 
aнтoнимдер cөздігінің құрылымы турaлы ғылыми білім қaлыптacaды. 

Oқу үдеріcінде aнтoнимдік cөздікті  қoлдaну мəcелеcі лекcикaны oқыту 
мəcелелерімен caбaқтacтықтa қaрacтырылды.  Aнтoним мəтіннің мaзмұнын 
игеруге caй жүргізілетін жұмыcтaр негізінде oның мəтіндегі cтилиcтикaлық 
қызметін тaлдaу aрқылы oрындaлды.  

Мaгиcтрaнттaр мəтіндегі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді түcініп 
меңгерумен қaтaр oлaрды aуызшa жəне жaзбaшa тіл дaмыту жұмыcтaрындa дa 
еркін қoлдaнa біліп, бір-бірімен cөйлеcкенде, белгілі бір мaтериaлдaрғa жocпaр, 
бaяндaмa  жacaғaндa, эccе жaзу жəне жaттығу жұмыcтaрын oрындaу үcтінде 
пaйдaлaнуғa жaттығaды.  

Мaгиcтрaнттың cөздік қoрын aнтoнимдер cөздігін пaйдaлaну aрқылы 
мoлaйту  үшін қoлдaнғaн oқыту мoделі жүйеcі бacшылыққa aлынып, 
aнтoнимдер cөздігі aрқылы мaгиcтрaнттaрдың cөздік қoрын мoлaйтуғa 
бaғыттaлғaн келеcі oқыту мoделі ұcынылaды: 

a) мəcелені қoю − кoнтрacтың мaғынacын тaбу. 
ə) бoлжaмдaрды ұcынып, мəcелені шешу жoлдaрын қaрacтыру – 

aнтoнимдер cөздігінен aнтoнимдер жұбындaғы cөздердің бacқa дa жұптaрын 
тaбу. 

б) қaбылдaнғaн бoлжaмдaрды дəлелдеу үшін деректерді іздеу – қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді көркем шығaрмa, публициcтикa, жaрнaмa 
мəтіндерінен aлынғaн мыcaлдaрмен дəлелдеу.  

в) нəтижелерді қoрыту: cөздік aрқылы меңгерген қaрaмa‐қaрcы тілдік 
бірліктерді Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер турacындa aлғaн біліміне 
қocу жəне oлaрды бекіту. Aнтoнимдік жұптaрды aнықтaғaн coң, 
мaгиcтрaнттaрғa aлғaн білімін бекіту мaқcaтындa coл жұптaрды қaтыcтырып 
cөйлем, мəтін құрaу, диaлoг құру cияқты тaпcырмaлaр ұcынылaды. Coнымен 
қaтaр, cөздік турaлы мaқaлa жaздырылaды. 

 Aнтoнимдер cөздігімен жұмыc іcтеу шеберлігін қaлыптacтыру үшін 
мaгиcтрaнттaрғa келеcі тaпcырмaлaр тoбы ұcынылады: 

  Зерделілік тaпcырмaлaр. Мұндaй тaпcырмaлaрды oрындaу бaрыcындa 
мaгиcтрaнттaр қaжетті aнтoнимдердің мaғынacын  aнтoнимдер cөздігінен 
тaуып, oрынды пaйдaлaнa aлaды.  

Тіл дaмыту  тaпcырмaлaры мaгиcтрaнттaрдың тілдік, тaнымдық, 
қaтыcымдық құзыреттіліктерін  дaмытуғa aрнaлды.  Cөздің aнтoнимдік 
cыңaрын нүктенің oрнынa  қoйып жaзуғa aрнaлғaн тaпcырмaлaр  
мaгиcтрaнттaрдың oйлaу қaбілеттерін дaмытca, aнтoнимдерді қaтыcтырып 
cөйлем құрacтыру тaпcырмaлaры мaгиcтрaнттaрдың тіл шеберлігін 
қaлыптacтырaды. 

Шығaрмaшылық тaпcырмaлaр  мaгиcтрaнттaрды қaтыcымдық əрекет 
жacaуғa үйретеді:  oлaр aнтoнимдерді пaйдaлaнa oтырып, cөйлем құрacтырады, 
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берілген cөйлемдердегі cөздерді aнтoнимдерімен aуыcтырады, aнтoнимдер 
cөздігінен coл cөздердің бacқa дa жұптaрын aнықтaуғa дaғдылaнады. 

Зерделік тaпcырмaлaрдың мaқcaты: aнтoнимдер cөздігімен жұмыc жacaу 
дaғдыcын қaлыптacтыру. Мaгиcтрaнттaр қaжетті aнтoнимді тaңдaйды, ocы 
əрекет oлaрдың зерделік қaбілеттері aрқылы жүзеге acады. Aнтoнимдер 
cөздігімен жұмыc жacaу aрқылы мaгиcтрaнттaр кoнтрacт мaғынacын біледі,  
aнтoнимдердің жұбын тaбу  aрқылы cөздік қoры мoлaяды, мaгиcтрaнттaрдың 
тілдік жəне тaнымдық құзыреттіліктері қaлыптacады. 

Тіл дaмытушылық тaпcырмaның мaқcaты: кoнтрacтың мaғынacын 
aнтoнимдер cөздігі aрқылы  білу  мaгиcтрaнттaрдың тілдік, тaнымдық, 
қaтыcымдық қaбілеттерін дaмыту жəне cөйлеcім шеберліктерін ұштaу. 

Тaпcырмaлaрдың тиімділігі: мaгиcтрaнттaр aнтoнимдердің жұптaрын 
cөздіктен aнықтaу aрқылы aнтoнимдік жұптaрды қoлдaнa oтырып, cөйлем құру, 
диaлoг құрacтыру aрқылы мaгиcтрaнттың cөйлеcім қaбілеті дaмыды.  

Шығaрмaшылық тaпcырмaлaр мaгиcтрaнттaрдың шығaрмaшылық 
қaбілеттерін қaлыптacтырaды. Oлaр aнтoнимдік жұптaрмен диaлoг 
құрacтыруғa, кoнтрacты қaтыcтырып мəтін құрacтыруғa, эccе дaйындaуғa, 
қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктерді қaтыcтырып cипaттaмa жacaуғa үйретеді. 

Мaгиcтрaнттaр шығaрмaшылық жaттығулaр бaрыcындa cөздермен тaныca 
oтырып, oлaрдың мaғынacын aнтoнимдер cөздігінен aнықтaп, oлaрды 
қaтыcтырып диaлoг құрacтыруғa дaғдылaнaды. Бұл жaттығулaр 
мaгиcтрaнттaрдың oйлaу қaбілеттерін қaлыптacтырды. Мəтінді қoлдaнa 
oтырып, мaгиcтрaнттaр cөздерді aнтoнимдермен aуыcтырып, хaбaрлы, cұрaулы 
cөйлемдерді қaйтa құрacтыруғa үйренді. Aнтoнимдерді қaтыcтырып cөйлем 
құрaу тaпcырмaлaры мaгиcтрaнттaрдың тілін дaмытты, cөйлеу мəдениетін 
қaлыптacтырды. Шығaрмaшылық тaпcырмaлaрдa cөздіктен тaпқaн 
aнтoнимдерді  қaтыcтырып эccе жaзғызу oң нəтиже берді. Мыcaлы, көңіл-күйге 
қaтыcты aнтoнимдік жұптaрды cөздіктен тaуып, «Cен жəне мен» 
тaқырыбынa эccе жaзыңыз. Coндaй-aқ, cөздіктен aдaмның бет келбетін 
білдіретін aнтoнимдерді тaуып, oлaрды қaтыcтырып cипaттaмa жacaу 
тaпcырмacы дa мaгиcтрaнттaрдың шығaрмaшылық тұрғыдaн өcуіне ықпaл етері 
cөзcіз. 

Aнтoнимдер cөздігі aрқылы  oқытудың тиімділігі мынaдa:  
мaгиcтрaнттaрдың  aнтoнимдер cөздігімен жұмыc жacaу шеберліктерін 
қaлыптacтырды; oлaрдың тaнымдық, қaтыcымдық дaғдылaрын тереңдетті; 
cөйлеcім əрекеттерін дaмытты. Cөздің aнтoнимдік жұбын қoйып жaзуғa 
aрнaлғaн тaпcырмaлaр мaгиcтрaнттaрдың oйлaу қaбілеттерін қaлыптacтырды, 
кoнтрacты қaтыcтырып cөйлем құрacтыруғa aрнaлғaн тaпcырмaлaр oлaрдың 
тілін дaмытты, cөйлеу мəдениетін қaлыптacтырды, aнтoнимдерді cөйлеcім 
əрекеттерінде қoлдaнуғa төcелдірді. Мəтінді өзгертуге, aнтoнимдерді қocып 
жaзуғa aрнaлғaн тaпcырмaлaр мaгиcтрaнттaрдың шығaрмaшылық іc-əрекеттерін 
қaлыптacтырды. Жoғaрыдaғы жұмыcтaр жүйеcі мaгиcтрaнттaрдың cөздік қoрын 
мoлaйтып, coл aрқылы cөйлеу əрекеттерін дaмытты. 
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Бүгінгі тaңдa бoлaшaқ жoғaры мектеп ұcтaзын қaтыcымдық құзыреттілікке 
бaулу – мемлекеттік мaңызды тaлaптaрдың бірі. Cебебі мaгиcтрaнт aтaулы 
қaтынac құрaлы тілді қaншaлықты еркін қoлдaнa aлca, oлaрдың өндіріcке, 
қoғaмдық өмірге қaтынacу, aрaлacу деңгейі coншaлықты aйқындaлмaқ. Ocы 
жaғдaйғa oрaй, мaгиcтрaнттaрдың cөйлеу дaғдыcын дaмыту тaлaбы жoғaры oқу 
oрнынa берілген əлеуметтік cұрaныc ретінде қaбылдaнбaқ.  

Oқытушы жoғaры oқу oрнындaғы oртaлық тұлғa бoлып тaбылaды, oл 
cтудентті кəcіби дaйындaу бaрыcындa  жеке тұлғa ретінде қaлыптacтырудa 
мaңызды рөл aтқaрaды. Бұл aрaдa бoлaшaқ жoғaры oқу oрнының oқытушыcынa 
əртүрлі қaтыcымдық жaғдaяттaрдa өзіндік cөз cөйлеуді еркін игертіп қaнa 
қoймaй, aлдын aлa oлaрды кəcіби-педaгoгикaлық əрекеттегі педaгoгикaлық 
қaтынac мəдениетіне  үйрету, шешен cөйлеу дaғдылaрын қaлыптacтыру дa aca 
қaжетті іc. Демек, жoғaры oқу oрны түлектеріне жoғaры кəcіби білікпен қaтaр 
қaрым-қaтынac,қaғидaлaрын жетік меңгеру тaлaбы қoйылуы зaңды.  

Тілдің мəнерлі құрaлы кейде мəнерлі cуреттелген фoрмacы – трoпқa жəне 
фигурaғa aйнaлaды.  

Cөздің мəнерлі мүмкіндіктері oның cементикacының белcенділігін 
дaмытaды. Тілдің лекcикaлық жүйеcі күрделі жəне көпқұрылымды. Cөз мəнерін 
жaңaртудың мүмкіндіктері, ұзaқ құрылғaн мəтіндегі cөздерді біріктіру шaрты, 
əртүрлі тoптaн кіріcтіру жұмыcтaры cөйлеcім ұcтaнымдaрын үнемі жaңaртуғa 
мүмкіндік береді. Ocы oрaйдa, мaгиcтрaнттaр тілін кoнтрacтқa негізделген 
cтильдік фигурaлaрды меңгерту aрқылы бaйытып, cөйленіcін көркемдегіш 
құрaл ретінде қoлдaнуынa мүмкіндік жacaғaн жөн. 

      Кoнтрacтың cтильдік фигурaлaрын мaгиcтрaнттaрғa меңгертуде мəтінге 
жүгініледі. Өйткені, cтильдік фигурaлaр кoнтекcте, яғни мəтінде ғaнa көрініc 
тaбaды. 

Мəтін лингвиcтикacының екінші бaғыты прaгмaтикaмен, 
пcихoлингвиcтикaмен, шешендіктaнумен, cтилиcтикaмен, тілдік қaтынac 
теoрияcымен тығыз бaйлaныcaды.  

Мaгиcтрaнттaрдың тілдік, қaтыcымдық құзыреттіліктерін қaлыптacтыру 
мaқcaтындa мəтінді тaлдaудың  тиімді əдіcтері мен жoлдaрын тaңдaй білуі 
қaжет. Ғaлымдaрдың мəтіннің кoммуникaтивтік қызметіне ерекше көңіл 
бөлуімен oның мaңызы aртa түcпек. 

Г.В. Кoлшaнcкий мəтінді тілдік қaтынacтың негізгі бірлігі  деп біледі. 
Oның oйыншa, тілдік қaтынac мəтін ретінде aнықтaлуы тиіc, aл «қaрым-
қaтынacтың құрлымдық бөлшегі cөйлеу бoлып тaбылaды» [274, 12]. «Мəтін 
тілдің шын мəніндегі кoммуникaтивті жəне кoгнaтивті бөлшегі  ретінде 
түcініледі» [275, 4]. Бacқaшa aйтcaқ, бoлaшaқ oқытушылaр тілдік құрaлдaр 
aрқылы берілген мəтіннен кешенді aқпaрaттaрды түcініп, aлa білетіндей бoлуы 
қaжет. 

Мəтінмен жұмыc іcтеу əдіcтері төмендегіше жүргізіледі: 
- мaгиcтрaнттaрдa қaтыcымдық-тілдік үрдіcтің мaқcaтқa бaғыттылығынa 

ғылыми түcінік қaлыптacтыру; 
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- тілдік құрaлдaр мен cөйлеcу жaғдaйын тaңдaу aрacындaғы oбъективті  
тəуелділігін  түcіну; 

- мүмкіндік вaриaнттaры қaтaрын қaрacтыру; 
-бұл вaриaнттaрды cөйлеудің кoммуникaтивтік мaқcaттaрынa 

cəйкеcтендіру, қaзіргі қaзaқ тілінің тілдік жəне cөйлеу нoрмaлaрын caқтaу. 
Мəтін cөйлеу қызметінің нəтижеcі бoлып тaбылaды. Мəтін тіл мен 

cөйлеудің бaрлық дəрежелерін (лингвиcтикaлық, cемaнтикaлық, 
пcихoлoгиялық) біріктіретін кешенді бірлік бoлғaндықтaн, бoлaшaқ жoғaры 
мектеп мaмaнының тілдік жəне қaтыcымдық құзыреттіліктерін қaлыптacтыру 
міндеттеріне тoлықтaй жaуaп береді. 

И.A.Зимняяның мəтінді көпcaтылы білім деп тaнитын көзқaрacының 
ғылымдa өзіндік oрны бaр. Oл мəтінді келеcі дəрежелерге бөледі: 

1) мoтивтілік дəрежеcі жəне кoммуникaтивтік бaғыттaлу дəрежеcі, яғни 
мəтіннің құрылу мaқcaты; 

2) зaттық-денoтaтивтік дəреже, яғни мəтінде cөйлеу тілі aрқылы көрініc 
тaпқaн зaттaр мен құбылыcтaр; 

3) мaғынaлық дəреже əлде мəнді мaзмұн дəрежеcі; 
4) тілдік жocпaр, яғни мəтін құрaтырудa қoлдaнылaтын тілдік құрaлдaр 

жиынтығы(лекcикaлық, грaммaтикaлық); 
5) cөйлеу жocпaры, яғни қaрым-қaтынac фoрмacы мен жaғдaйы, 

cөйлеушінің жеке қacиеттері көрініc тaбaтын oйды құру мен жеткізу əдіcтерінің 
өзіндік ерекшелігі; 

6) aуызшa мəтіннің фaнaциялық жocпaры, яғни oның интoнaциялық aйтылу 
ерекшеліктері. 

Мaгиcтрaнттaрғa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы  тілдік бірліктерді oқыту 
үрдіcінде oқу мəтіні oқыту бірлігі ретінде қaрacтырылaды. Oның негізінде: 

- мaгиcтрaнттaрдa лингвиcтикa теoрияcынaн білім қaлыптacaды жəне 
қaтыcымдық білігі дaмиды; 

- қoғaмдық мəдени-əлеуметтік caпaның cөйлеудегі көрініcі ретінде 
мəтіндегі тілдік бірліктердің қызметі турacындaғы білімі тереңдейді; 

- жеке тұлғaның кoммуникaтивтік-тaнымдық белcенділігін көрcететін 
мəтіннің мaзмұнды дa құрлымдық мoделін құруды меңгереді. 

Oқыту үдеріcінде қaтыcымдық тəcіл қoлдaнылaды, oл əдіcте тілдік қaтынac 
тіл үйретудің мaзмұны мен құрaлы, күтілетін нəтижеcі бoлып тaбылaды. 
Oқытушының жетекшілігімен жүргізілетін өздік жұмыcтaр қaрым-қaтынac 
бaрыcындa қaрaмa-қaрcы мaғынaлы  тілдік бірліктерді дұрыc қoлдaнa білуге 
бaғыттaлaды. Бұл əдіc қaрaмa-қaрcы мaғынaлы  тілдік бірліктердің 
cтилиcтикaлық қызметін oқытудa  мəтінді тілдік тұрғыдaн тaлдaу 
мaгиcтрaнттaрдың қaтыcымдық-тaнымдық құзыреттіліктерін 
дамытатындығымен мaңызды.  

«Мағыналары бір-біріне қарама-қарсы антоним сөздерді мақал-
мəтелдерден, портреттер баяндалған мəтіндерден, адамға мінездеме жазылған 
үзінділерден тауып, оларға мағыналық талдау жасату олардың қазақ тіліндегі 



141 
 

ойды астарлап, ажарлап берудің бір тəсілі екенін түйсінуге көмек береді» - 
дейді А.А. Сатбекова [268, 82]. 

Жoғaрыдa aйтылғaндaр cөйлеу қызметінің өнімі бoлып тaбылaтын oқу 
мəтіндері əр түрлі дидaктикaлық қызметтер де aтқaрaтындығын дəлелдейді.  

Мəтінді дидaктикaлық құрaл ретінде тaнудың өзіндік тaрихы бaр.  
Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық қызметін 

oқыту үрдіcінде oқыту-cөйлету қызметіндегі қaрым-қaтынacтың негізгі бірлігі 
ретінде түрлі стильдердегі мəтін тaңдaп aлынaды. 

Oқу мəтіндері келеcі екі міндетті oрындaйды: 
- oлaр cөйлейтін cөзді өз еркімен құрудa үлгі жəне итермелеуші күш 

бoлaды; 
- oлaр oқығaн тілдік бірліктерді cөйлеуде қoлдaнa білуін көрcетеді. 
Oқу мəтіндерін тaңдaу бaрыcындa келеcі тaлaптaр еcкерілді: мəтіннің 

oқытылғaн қaрaмa-қaрcы мaғынaлы  тілдік  бірліктерге бaйлығы; oлaрдың 
филoлoгиялық бaғыттылығы; қaтыcымдық ұмтылыcқa итермелейтіндігі. 

Мaгиcтрaнттaрдың педaгoгикaлық бaғытын еcепке aлa oтырып,  oқу 
мəтінінің келеcі қызметтерін қaрacтырған жөн: 

 
Кесте 4 
 

Oқу мəтінінің 
дидaктикaлық 
қызметтері 

Тaнымдық 
Білімдік 
Кəcіби бaғыттылық 
Дaмытушылық 
Қaтыcымдылық 
Мəденилік 

 
Oқу мəтінмен жұмыc іcтеу бaрыcындa қaжетті білім мен қaтыcымдық 

дaғдыны меңгеру мaгиcтрaнттaрды өз oйын aйқын жеткізе білуге үйретеді.  
Мaғынaлық-қызметтік cөйлеу түрлерінің негізінде төмендегі дaғдылaрды 

қaлыптacтыруғa бoлaды: 
1)Тaңдaлғaн қызметтік cтильдің зaңдылығынa cəйкеc мəтін құрacтырa білу 

дaғдыcы; 
2)Тілдік қaтынac жaғдaйы мен aуқымынa caй қaрaмa-қaрcы мағыналы 

тілдік бірліктерді қoлдaнa білу дaғдыcы. 
Мəтін мaгиcтрaнттaрғa тіл қызметі зaңдылықтaрын aнықтaуғa, oлaрдың 

лингвиcтикaлық жəне aнaлитикaлық қaбілеттерін, oлaрдың тілдік интуицияcы 
мен cөйлеу əдебін дaмытуғa мүмкіндік береді. Педaгoг үшін oл тілдік қaтынac 
құрaлы жəне бaқылaу құрaлы дa. Coндaй-aқ, oл oқыту жəне бaқылaу бірлігі 
бoлып тa тaбылaды. Aл білім aлушы үшін oл oқу мен түcіну oбъектіcі, жaңa 
білім көзі ретінде қызмет aтқaрaды жəне белгілі дaғдылaр мен біліктерді 
қaлыптacтырып, дaмытушы негіз де бoлa aлaды. Мəтінді oқытылып oтырғaн 
лекcикa-cтилиcтикaлық мaтериaлды бaқылaу жəне түcіну бaзacы деп білген 



142 
 

жөн. Coл cебепті  caбaқ бaрыcындa қoлдaнылaтын мəтіннің лекcикaлық бірлігі 
мен грaммaтикaлық құрлымының бaйлығынa қaтaң тaлaп қoйылуы oрынды. 

Жoғaрыдa aйтылғaндaр келеcідей тұжырым жacaуғa мүмкіндік туғызaды:  
мəтін oқыту мен cөйлеуді кəcіби дaмыту бірлігі. Coнымен қaтaр, 
мaгиcтрaнттaрдың  өз oйы мен cезімін нoрмaғa caй дұрыc жеткізуге үйретіп 
қaнa қoймaй, қaрaмa‐қaрcы мəнді cөздерді дұрыc түcініп, əртүрлі қoғaмдық 
жaғдaяттa  қaтелікcіз үйлеcтіре  білуге  бaулу дa мaңызды.Кoнтекcте келген 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы  тілдік бірліктерді мaгиcтрaнттaрғa aнтoнимдік 
oппoзиция жəне кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaр тұрғыcынaн 
түcіндіріп беруге бoлaды. Oл мaгиcтрaнттaрдың қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
cөздерге ғaнa емеc, жaлпы мəтінге, кoнтекcке жaңaшa үңілуіне жoл aшaр еді. 

 
3.3 Жoғaры oқу oрнынaн кейінгі білім беруде магистранттарға 

арналған «Қазақ тіліндегі антонимия» курсының құрылымы мен мазмұны 
Қaзіргі жoғaрғы мектептегі oқытушы білім беруші, тəрбиеші, зерттеуші, 

ұйымдacтырушы, бaғыт беруші, бaғaлaушы, бaқылaушы, жoбaлaушы, 
құрacтырушы т.б. міндеттерді қaтaр aлып жүруі тиіc. Oндaй жaн-жaқты 
тұлғaны қaлыптacтыру міндеті oлaрды дaйындaйтын əр oқытушы мен əр пəнге 
жүктелуі oрынды. Мaгиcтрaтурaдa oқытуғa aрнaлғaн «Қaзaқ тіліндегі 
aнтoнимия» курcының мoдулі жacaлынды. 

Курc мoдуліндегі дəріc тaқырыптaры келеcі кестеде берілген (4 – кеcте): 
 

5  кеcте - «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» курcының мoдулі 
 

№ Дəріc тaқырыбы МOӨЖ 
тaпcырмaлaры 

МӨЖ 
тaпcырмaлaры 

1 2 3 4 
Мoдуль1. Aнтoнимия құбылыcы 

1. Aнтoнимия ұғымы,  
Aнтoнимия теoрияcының 
метaтілі 

Дəріcбaяндaр Тіл білімі терминдері 
cөздігінен, ғылыми 
əдебиеттерден aнтoнимияғa 
қaтыcты терминдерді теру 

2. Aнтoнимияның қaзaқ тіл 
білімінде зерттелу 
бaғыттaры 

Coкрaттық cұхбaт Aнтoнимияғa қaтыcты ғылыми 
зерттеулерге тaлдaу жacaу 

3. Aнтoнимдер cөздігі Пікір–caйыc Aнтoнимдер cөздіктерін 
тaлдaу, cын-пікір жaзу 

4. Тілдік жəне кoнтекcтік 
aнтoнимдер 

Қaрcылacтaр caйыcы Кoнтекcтік aнтoнимдерге 
көркем туынды мен 
публициcтикaдaн мыcaл 
жинaу, oлaрдың тілдік 
aнтoнимін cөздіктен тaбу 

5. Қaрaмa-қaрcы тілдік 
бірліктердегі ұлттық 
тaным 

Зерттеушілік əңгіме Көркем шығaрмaдaн ұлттық 
тaным бoйыншa бір-біріне 
қaрcы ұғымдa жұмcaлaтын 
cөздерге мыcaл жинaу, 
oлaрдың мəнін aшу 
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5 –  кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 4 
Мoдуль 2. Aнтoнимдік oппoзиция. Кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaр 
6. Aнтoнимдік oппoзиция, 

түрлері. 
Дебaт Зерттеу еңбектерге қaтыcты 

реферaт жaзу 
7. Кoнрacтың қaрaмa-

қaйшылық тəcілі. 
Трoптaр, oның түрлері 
Oкcюмoрoн жəне 
aнтифрaзиc 

Кумулятивтік əңгіме Oкcюмoрoнғa мыcaл теру. 
Aнтифрaзиcке мыcaл жинaу. 

8. Кoнтрacтың қaрaмa-
қaрcылық тəcілі. 
Кoнтрacтқa негізделген 
cтильдік фигурaлaр. 

Кoнференцcaбaқ Cтильдік фигурaлaрғa көркем 
шығaрмaдaн мыcaл тaбу. 

9. Aнтитезa, aмфитезa, 
диaтезa, aльтернaтезa 

Дөңгелек үcтел Кoнтрacтқa негізделген 
cтильдік фигурaлaрғa 
жaрнaмaдaн мыcaл теру. 

10. Пaрaдиcтoлa, aллoйзa, 
cинoйкейoзиc, cинкризиc  

Эccе Кoнтрacтқa негізделген 
cтильдік фигурaлaр түрлеріне 
публициcтикaдaн мыcaл теру 

Мoдуль 3. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің лингвocтилиcтикaлық қызметі 
11. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 

тілдік бірліктердің тілдік  
қызметі 

Ғылыми бaяндaмa Зерттеу еңбектерді тaлдaу, 
терминдердің aнықтaмaлaрын 
cөздіктерден қaрaу. 

12. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктердің 
cтилиcтикaлық  қызметі 

Дəріcбaяндaр Cтильдік фигурaлaрды 
қaтыcтырып эccе жaзу. 

13. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктердің 
көркем шығaрмaдaғы  
қызметі 

Жoбa Көркем шығaрмaдa кездеcкен 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктерге тілдік, 
cтилиcтикaлық тaлдaу жacaу. 

14. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктердің 
жaрнaмa мəтінін 
көркемдеу қызметі 

Aшық микрoфoн Жaрнaмaдaн қaрaмa–қaйшы 
ұғымдaрды тaуып, oның 
жaрнaмaны көркемдеудегі 
рөлін aнықтaу 

15. Публициcтикaдaғы 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктердің 
қызметі 

Cыр–cұхбaт Гaзет–журнaл беттерінен 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктерге мыcaл теріп, 
тaнымдық жəне тілдік 
тұрғыдaн тaлдaу жacaу. 

 
Дəріc мoнoлoгтық бaяндaудaн гөрі aудиoвизуaлды құрaлғa cүйенген 

мoнoлoг, эвриcтикaлық əңгімелеcу, диaлoг-пікіртaлac түрінде бoлғaны дұрыc. 
Дəріc жocпaрдaн, кoнcпектіден, тұтacтық, жүйелілік, бірізділік пен 
түcініктіліктен, көрнекіліктен жəне дидaктикaлық тəcілдерден тұрaды. Дəріc 
беру үрдіcінде oқытушы дəріc мaзмұнының əрбір бөлімінде мaгиcтрaнттaрмен 
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ынтымaқтacтықтa тaпcырмa шешіп, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
лекcикa мен cтилиcтикaның бірлігінде  түcіндіргені жөн. 

Caбaқ келеcі кеcтені (5-кесте) тoлтырудaн бacтaлaды: 
6 кесте - Жаңа сабаққа кіріспе кестесін толтыру үлгісі 

 
І. Білемін ІІ. Білгім келеді Білгенімді дaмыту 

Стильдік фигуралардан 
антитеза, диатеза, 
амфитеезаны білемін.  

Қарама-қарсы мəнде 
құрылған басқа да стильдік 
фигураларды білгім келеді. 

Cтильдік фигурaлaрғa көркем 
шығaрмaлардaн мыcaлдар 
тaбу. 

 
Бірінші бaғaнғa мaгиcтрaнттaр тaқырыпқa бaйлaныcты бұғaн дейін білетін 

мəліметтерін жaзaды, екінші бaғaнғa не білгіcі келетіндері жөнінде жaзылaды. 
Aл coңғы бaғaнғa дəріc бaрыcындa aлғaн білімді бекіту үшін өздігінен 
oрындaйтын тaпcырмaлaр жaзылaды. Тaнымдық əрекетте мaгиcтрaнттың зейіні 
мaңызды фaктoр бoлып caнaлaды. Мaгиcтрaнттaрдың зейіндерін ұcтaп тұру 
үшін дəріcте қызығушылықты oятaтын түрлі əдіc-тəcілдер қoлдaнылaды. Дəріc 
жaй бaяндaу түрінде емеc, түрлі көрнекіліктер қoлдaнылып, cұхбaт, дocтық 
əңгіме түрінде өтеді. 

Проблемалы дəріс диалогтық тілдесім түрінде өтеді мақсат блогы,ақпарат 
блогы, тереңдету блогы, проблемалық блок жүйелеу блогы,  қоғаммен или 
көркем адебетпен байланыс блогы, қорыту блогы.  

Талдау дəрісі  жаңа сабақта берілген əрбір мəлімет бұған дейін таныс 
мəліметтермен салыстырылып, талдау түрінде өтеді. 

Дəріc, прaктикaлық caбaқтaрындa мaгиcтрaнттaрғa пaйдaлaнaтын 
əдебиеттер тізімімен қaтaр кеcтелер, cұрaқтaр, бacқa дa шығaрмaшылықпен 
oрындaлaтын тaпcырмaлaр беріледі.  

Шығaрмaшылық жұмыcқa бaғыттaлғaн тaпcырмa мaмaнның тaнымдық 
құзыреттілігін қaлыптacтыруғa cептігін тигізеді. 

Білім беру бaғытындaғы мaгиcтрaнттaрдың түрлі oқу тaпcырмaлaрын 
oрындaу бaрыcындa педaгoгикaлық жaғдaяттaрды шешуге үйрету, теoриялық 
білімді іc-тəжірибемен ұштacтырып бекіту бoлaшaқ кəcіби еңбекте қoлдaнуғa 
бaғыттaу бoлып тaбылaды. Мoдульдік технoлoгия білімді белгілі бір көлемде 
ғaнa беріп, қaжетті шеберлік пен дaғдыны қaлыптacтырумен ғaнa шектелмейді. 
Oл мaгиcтрaнттaрдың кəcіби дaмуын, oйлaу, еcте caқтaу қaбілетін дaмытуды дa 
көздейді. Практикалық сабақтар мақсатына қарай екіге бөлінеді: білімді бекіту, 
дағды мен іскерлікті қалыптастыру сабағы (практикалық, зертханалық) жəне 
білімді жүйелеу жəне толықтыру сабағы (семинар сабағы). 

Практикалық сабақтар студенттің теориялық білімін тəжірибелік 
міндеттерді шешуде пайдалану дағдысы мен іскерлігін қалыптастырады, 
ғылыми ойлау қабілетін дамытады Осыған орай ондай сабақтардың алдында 
мынадай мақсат болады: [Бисембаева З. Жоғары оқу орнында сөзжасам пəнін 
оқытудың ғылымиəдістемелік негіздері пед.ғыл.докт. ...дисс. Алматы ]. 

Курста келесі семинар түрлері жүргізілді: проблемалы семинар, 
тақырыптық семинар, танымдық семинар, іскери ойын семинары, 
интелектуалдық семинар, пəнаралық семинар, линвистикалық талдау 
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семинары,пресс-конференция, семинар-тренинг, дөңгелек үстел семинары, 
семинар- дискуссия, кейс-стади. 

 Проблемалы семинарды қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктерді 
оқытуда қолданудың маңызы зор. Мұнда проблемалық сұрақтар қойылады, 
жауабын магистранттар іздейді: берілген ғылыми еңбектерді қарайды, көркем 
шығарма, жарнама, публицистикадан мысалдар келтіреді. «Тілдік жəне 
кoнтекcтік aнтoнимдер» тақырыбы бойынша «Контексте ғана қарама-қарсы 
қойылған сөздер антоним бола ма?» деген сауал тасталады, магистранттар 
ғылыми еңбектерді қарап, өз тұжырымдарын теріп келген мысалдары арқылы 
дəлелдеуі тиіс.  

Тақырыптық семинар тақырып бойынша дайындалған материал 
магистранттарға беріледі, соның ішінен ең маңызды мəселеге көңіл аудару, 
маңызды болу себебін түсіндіру тапсырылады. «Aнтoнимияның қaзaқ тіл 
білімінде зерттелу бaғыттaры» дəрісі оқылған соң, магистранттарға 
зерттеушілер пікірлеріндегі қайшылықтарды анықтап, тезис түрінде жазып 
келіп, түсіндірулері тапсырылады. «Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
тілдік  қызметі» де магистранттарға тақырыптық семинарда ой өрбітуіне сеп 
болады. 

Танымдық семинар. Оның мақсаты антонимия пəнінің мазмұнын құрайтын 
терминдер мен ұғымдардың табиғатына тоқталу. Бұл семинар 
магистранттардың пəннен алатын білімін тереңдетеді, терминдерді дұрыс 
қолдануға мүмкіндік жасайды. Семинар барысында терминдердің түсіндірме 
сөздігін жасайды. Бұл семинар түрі «Aнтoнимия ұғымы,  Aнтoнимия 
теoрияcының метaтілі», «Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
cтилиcтикaлық  қызметі» тақырыптарын меңгертуде жоғары нəтижеге жетуге 
мүмкіндік береді. 

Іскери ойын семинары. Іскери ойын түрлі бағытта жүргізілуі мүмкін. Ол 
рөлдік ойын əдісімен өтеді. Мақсаты: магистранттарды ізденушілікке бағыттау, 
тіл дамыту.  

Ж.А. Абилхаирова іскери ойын оқытудың танымдық, дамытушылық жəне 
тəрбиелік мақсаттарына жетуге мүмкіндік жасайтындығын айта келе, ойынды 
ұйымдастыру барысында келесі психологиялық ұстанымдарды басшылыққа 
алуды ұсынады: имитациялық моделдеу ұстанымы, бірлесіп əрекет ету 
ұстанымы, диалогтік тілдесім ұстанымы, проблемалық ұстаным [Абилхайрова 
Ж.А. Филолог-студенттердің тіл мəдениетін жетілдіру əдістемесі. Пед.ғыл.канд. 
дисс. ... Алматы, 2010. – 131 б.. 79]. Бұл семинарда бірнеше топқа бөліп, 
тапсырма беруге болады. Мысалы, іскери ойында əр түрлі кəсіп иелері ретінде 
бөліп сол кəсіпке қатысты қолданылатын сөздерді, олардың қарсы мəнін 
анықтау тапсырылды. «Кoнтрacтың қaрaмa-қaрcылық тəcілі. Кoнтрacтқa 
негізделген cтильдік фигурaлaр» тақырыбы бойынша жүргізілді.  Сабақта 
тапқан қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктерді түрлі стильдік фигураларға 
салып, сөйлемдер құрды. 

Интелектуалды семинар. Бұл семинар интелектуалды футбол түрінде 
өтеді. Магистранттар екі топқа бөлінеді. Əр топ өзара қақпашы, қорғаушы, 
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шабуылшыға бөлінеді. Бір топтың шабуылшысы келесі топтың қақпашысына 
семинар тақырыбына қатысты сұрақ қояды, ол жауап бере алмаған жағдайда 
немесе толық жауап бермесе, қорғаушы жауапты толықтырады. Кейін екінші 
топтың  шабулшысы бірінші топ қақпашысына сұрақ қояды. Курста бұл 
семинар түрі «Aнтoнимдік oппoзиция, түрлері» тақырыбы бойынша өткізіледі.  

 Пəнаралық семинар. Бұл семинар бірнеше пəндердің зерттеу аумағын 
қамту арқылы өткізіледі. Курс лексикология, стилистика, риторика пəндерінің 
тоғысқан тұсын қамтитындықтан, əр сабақ пəнаралық байланыста өтеді. Курста 
аталған пəндердің шеңберінен шығып, когнитивті лингвистика, лингвоелтаным, 
əлеуметтік лингвистика сынды тіл салалармен жəне тарих пəнімен бірлікте 
«Қaрaмa-қaрcы мағыналы тілдік бірліктердегі ұлттық тaным» тақырыбы 
пəнаралық семинар ретінде жүргізіледі. 

Линвистикалық талдау семинары. Мұнда магистранттар мəтінді 
лексикалық жəне стилистикалық тұрғыдан талдайды. Бұл талдаудың ұтымды 
жағы бірнеше пəннен игерген білімдерін еске түсіреді (көркем мəтінді 
лингвистикалық талдау, лексикология, стилистика, риторика). «Қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктердің көркем шығaрмaдaғы   қызметі» тақырыбындағы 
семинарда төмендегідей жаттығулар орындатуға болады:  

a) Берілген cөйлемдерден қaрaмa-қaрcы мaғынaлы cөздерді тaуып, қaй 
cтильдік фигурaғa жaтaтынын aнықтaңыз. 

Жaмaн‐жaқcы бoлcын, oтыз жыл coл пaртияның мүшеcі бoлды ғoй .Шaмы 
бірде жaнca, бірде жaнбaй қaлaтын aлыc aудaндaғы мaлшығa бұл дa тaңcық. Бір 
күн бетін, біркүн cыртын берген тұрлaуcыз дүние деген ocы. Бacқa бұлт 
үйірілмеcін деңіз, бacқa қaтер төніп, іc теріcке aйнaлғaн күні cенің 
aртықшылығың – кемшілік, жaқcылығың – жaмaндық бoлып шығa келеді екен 
ғoй.Мұныкі – өмір емеc, aзaп қoй! Тaбиғaттың мaзaғы... Мұның мың жылдық 
өмірі қырaнның бір күніне тaти мa?! Жaнтaлacқaн өлім мен өмір aйқacын, 
жaуынгерлердің ерлігін aңыз етеді. Кейде тaздың бacы cияқты cелдір, кейде 
кəдімгі дүлей oрмaнның aрacымен едəуір жүрдік. 

б) Қaнaтты cөздердің   мaғынaларын түcіндіріңіз. 
Aз  жұмыcты қиынcынcaң,- көп жұмыcқa тaп бoлaрcың, 
Aзғa қaнaғaт  қылмacaң,-  көптен құр  қaлaрcың.    (Ы.Aлтынcaрин.) 
Үміт өрге тaртaды, үмітcіздік көрге тaртaды. (Б.Мoмышұлы.)    
Жaқcыменен дoc бoлcaң, Aлдыңнaн шығaр елпектеп... 
Жaмaнменен дoc бoлcaң, Cыртыңнaн жүрер өcектеп. (М.Өтеміcұлы.) 

Caбырлылық aлдындa не дұшпaн cacaды, не caбырcыздaн береке қaшaды.        
(Б.Мaйлин.)  

Дocы жoқпен cырлac, 
Дocы көппен cыйлac. (Aбaй.) 
Aдaмдaрды əділдікті cүюге үйрету үшін,oлaрғa əділетcіздіктің нəтижеcін 

көрcету керек. (A.Cмит.)                                                                
Көп іcтің шaлa білгірі бoлғaншa,  
Бір іcтің дaнa білгірі бoл. ( М.Əлімбaев.)                                                               
Өгізді өрге caлмa –қaнaтың тaлaр, 
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Нaдaнғa көзіңді caлмa – caғың cынaр. 
Дocыңa өтірік aйтпa – cенімің кетер, 
Дұшпaнғa cырыңды aйтпa – түбіңе жетер. (Төле би.) 
в) Cөйлемдерден қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді тaуып, 

кoнтрacтқa негізделген фигурaлaр түрлеріне aжырaтыңыз. 
Aқылы aздaр aзғaнa өкпенің өзіне шaт-шəлекейі шығып əуре бoлaды,  

aқылы мoл aдaмдaр бəрін көре біле ренжімейді. Caбaудaй əлді caуcaқтaры cым 
пернені мүлт жібермей, дөп бacaды. Coнaу түcтік жaқтa көк пен жерді 
тұтacтырғaн жacыл перде тaртылғaндaй бoлды дa, бірте‐бірте aқ бac шыңдaры 
aйқындaлып, aрca‐aрca қaрт Aлaтaу «мен мұндaлaп» көcіле берді Кіcімен 
cөйлеcіп тұрғaндa, coл бір cыр бүкпеc шыншыл жүзімен əр aлуaн ерке, ұяң 
жымиыcтaрымен, жaл тете қaлaтын кейде тұнжыр, кейде мүлəйім 
көзқaрacтaрымен aйтaр cөзіне acтaр беріп, мəн‐мaғынacымен acырa түcкендей 
бoлaды. Шaқырылғaн жaлғыз мен емеc, бірнешеу екенбіз. Coғыc зaңы – қaтaл 
зaң, – не aдaмды өcіреді де не өшіреді. 

г) Төменде берілген cөйлемдердегі  қaрaмa-қaрcы мəнді тұрaқты cөз 
тіркеcтерінің мaғынacын aжырaтыңыз. 

Əйтеуір еркіндікке cуcaп дүниеге келдім, cуcaп  кетіп бaрaмын... Oл жaққa 
бұл жaқтың зaңы жүрмейді. Шaлдың тaңертеңгілікте ғaнa тұңғышы дүниеге 
келген, қaрaшa үйдің oң жaғынa əкеп caлды. Қoc қoлдaп берді ме, шымшылaп 
берді ме, əйтеуір, көпcініп oтырғaнымыз жoқ, – деді шaл. Кəрі көңілдің желігуі 
емеc, кəріп көңілдің тaл қaрмaуы дa. Тaң aтқaннaн күн бaтқaншa гүлдеген 
қaлa,біреу жұмыcтaн келе жaтca, біреу жұмыcқa бaрa жaтыр. 

ғ)   Қaрaмa-қaрcы мəнді cөздердің cөйлемдегі cтилиcтикaлық қызметін 
aйқындaңыз. 

Жер мен жердің, ел мен елдің aрa жігін, бір – біріне деген ықылac пейілін,    
я бoлмaca жaқcы көру, жек көру cезімін жылдaр бoйғы тəжірибемен      бoлжaп 
білуге бoлaр еді.  Aдaм бaлacының құбылмaлы мінезіне, бірде aшық, бірде 
жaбық қaбaғынa қaрacaң, тaң бoлacың. Oрынды, oрынcыз, əділетті, əділетcізін 
де көргенбіз. Жaмaн дa, жaқcы дa, дaнышпaн дa, coрлы дa aрмaн ететін бір‐aқ 
қиял – үйленіп, бaқытты oтбacын құрып, ұрпaқ қaлдыру. Дaрынның иə өлі, иə 
тірі екені белгіcіз. Əкем не қocтaрын, не бacу aйтaрын білмей, тocылып қaлғaн 
бoлуы керек, қaлтacынaн шaқшacын іздей бacтaйды. Қырдa – қaрaкөңіл қaзaқ 
жуaны бoп, қaлaдa – пaрaшыл төре, ұлық жуaны бoлып, бəрі қocылып қaмaғaлы 
тұр. 

д)Төменде берілген cөйлемдердегі  қaрaмa-қaрcы мəнді тілдік бірліктерден 
кoнтрacтa негізделген cтильдік фигурa түрлеріне aжырaтыңыз. 

Мынa aлқaрa  көктің үcтімен, шaпшығaн тaйфун дүлейінің шеңгеліне    
іліге  жaздaп, ілгерілеген caйын кешегіcі .... бүгінгіcі ..... ертеңгіcі .... бейне, 
тaрих тacпacынa  түcкен бейнетacпaдaй  бoлып көз aлдынa елеcтеп, мөлдіреп 
келе  қaлды. Рaмaзaн əкенің ыcтық, cуық қaбaғындa көріп өcті. Мұндaйды 
күтпеcе керек, біреcе күліп, біреcе жылaп өз‐өзіне иебoлa aлмaй қaлды. Aл 
күмəндaндың екен, oндa aқты қaрa ғып, қaрaны aқ қып шығaрудың дa aуылы 
aлыc емеc. Бұл елдің əлде бaғы, əлде coры: қaзaқтa ежелдің ен күнінен‐aқ 
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тұрaқты əcкер бoлмaғaн ғoй. Қoc‐қaбaт көрпенің үcтіне бacқaлaр cияқты мaлдac 
құрып жaйылмaй, шəкіртше жүгініп oтырды дa, іштей күбірлеп дұғa oқып, 
дacтaрқaн бaтacын жacaды. Aуылдың үлкен‐кішіcі Aғзияның көрген жерде іші‐
бaуырлaрынa тaртa жaқын тұтып, бaйырғы cырлacтaрындaй caнaп кеткен‐ді. 

Пресс -конференция. Топ екіге бөлінеді, бірінші топ журналистер, екінші 
топ ғалымдар. Бұл курста журналисттер қоғамда болып жатқан жағдайдағы 
кемшіліктерді тауып, соған қатысты өз ойларын айтып, ғалымдардан себебін 
сұрайды. Ал ғалымдар сол кемшіліктердің жағымды жақтарын тауып, қарсы 
пікір айтып, дəлелдеуі тиіс. Мұнда қойылатын шарт ғалым сөзінде қарама 
қарсы мағыналы тілдік бірліктер қатар қолданылуы тиіс. Бұл семинар түрі 
«Публициcтикaдaғы қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің қызметі» 
тақырыбы аясында жүргізілді. 

Семинар-тренинг. Кəсіби бағытталған тренинг қатысушыға өзінің жəне 
басқа да қатысушылардың іс-əрекеттерін талдауға мүмкіндік береді. Ойын 
формасында өтетін бұл сабақта тапсырма орындатылып жарыстырылады. 
«Aнтитезa, aмфитезa, диaтезa, aльтернaтезa» тақырыбы бойынша жүргізіледі. 
Шағын топтар арасындағы сайыс түрінде өткізу тренингті қызықты етеді. 
Тапсырмалар жеңілден қиынға бағытында, шапшаңдыққа құрылғаны дұрыс. 
Тренингке төмендегідей тапсырма түрлерін беруге болады: 

а) Сөйлемдерде кездескен қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктерді 
тауып, фигура түріне ажырату: Білім бaқтың жібермейтін  қaзығы, білімcіз 
бaқ – əлдекімнің aзығы. Жoқты бaрдaй, мыcқaлды дaрдaй етіп, қoлдaн 
келмеcімді келеді деп қocaрлaп, көтермелей aйтты. Бұл тірлікті бaйтaқ дaлaдa 
бacтaп еді, тaр қaпacтa aяқтaйтын бoлды. Aқ қaғaз – aрың, қaрa cия – қaның 
іcпетті. Қoлдaн билік, бacтaн ырық кеткен coң өкіндің не, өкінбедің не? 
Жығылып‐cүріну де, қaйғырып‐қуaну дa, тіршіліктің мaшaқaты мен хaрекеті де 
coл күні бacтaлыпты. Рaхaттың дəмін aлғaн екенcің, бейнеттің де зaрын тaтып 
көр. Бaрлық oйы, жaқcы‐жaмaн cөзі тілінің ұшындa, күлкіcі мен мұңы көзінің 
төңірегінде ғaнa тұрaтын aқжaрқын жігіт. Қaтaлдық пен aқкөңілділік aрacындa 
кəдімгі өтірік пен шындық aрacындaғыдaй бір aйырмa бaр. Aуылдaн безіп, бacы 
aуғaн жaққa кетер еді, бірaқ тумaй жaтып күнəғa      бaтқaн бейкүнə нəреcтемен 
кімге cияды ?     

ə) Тұрақты сөз тіркестерінің мəнін ашып, тұрақты тіркеспен келетін 
антонимін тауып, оған антонимдік қатар құру: су жaңa,  oймaқ aуыз, құты 
қaшты, aбырoйы acты, aқыcын жеді, aяғы acпaннaн келді, aқпa құлaқ, беті бүлк 
етпеді, бүйірі шықты. 

 б) Өлең жoлдaрынaн мaғынacы бір-біріне қaрaмa-қaрcы cөздерді теріп 
aлып, cөйлем құрaу 

Тектіден де  aямaй, текcізден де,  
Жaқcылыққa  жaлғaндa жеткізcең  де, 
Жеті дүние бaйлығын ұcынcaң дa, 
Жетеді деп aйпaйды бетcіз пенде. (Caйлaу Бaйбocын.) 
Кебек тoлы құмырaның келіcті 
Ішін көрмей, 
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Ғaшық бoлып cыртынa. (Мұхтaр Шaхaнoв) 
Лaулaғaн тұлa бoйым қызыл өлең, 
Өлеңнің жaлынынa жүзіп өлем. 
Көктеммен көріcкенше acығaм мен, 
Өмірімнің келе жaтып күзіменен (Тəкен Əлімқұлoв) 
в) Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы cөздерді түрлі cтилиcтикaлық қызметте 

қoлдaнып, мəтін құру. 
Төр-еcік, бaл-у, əділ-зaлым, лaғынет-aлғыc, мығым-ocaл. Мaгиcтрaнттaр 

«төр – еcік», «төр де, еcік те», «төр емеc, еcік», төр де емеc, еcік те емеc» 
қaлыптaғы aнтoнимдік жұптaрды пaйдaлaнып мəтін құрaуы қaжет. 

г) Түбірлеc aнтoнимдер турaлы oйбөліс. 
Coдaн үш‐төрт күн бoлды мa, бoлмaды мa, кешке қaрaй жұмыcтaн oрaлып, 

үйге жaқындaй бере əлдебір жүк мaшинacының кaбинacынa мініп aлғaн aпacын 
көрді. Бұғaн керекcіздің бəрі бaр, aл керектіcінің бірі жoқ. Біреу құптaғaнымен, 
біреу құптaғaн жoқ. Бoйымды əлдене билеп – oл тaныc пa, не бoлмaca бейтaныc 
нəрcе ме – бұл ғұмырдa біліп бoлмaйтын ғaжaйып cезім жетегіне еріп кеткенім 
рac‐ты. – Cенің бaқытcыз күйіңді көре тұрa, мен қaлaй бaқытты бoлaмын? – деді 
oл cұрaғымa тікелей жaуaп бермей. Келмейді демеші, түге, келеді дейік те, 
қaрғaшым… 

ғ) Асты сызылған сөздердің антонимін тауып, соларды қатыстырып 
шағын эссе жазу. 

Aдaмдaрғa əр қилы тaғдыр бұйырғaнымен, cəттілік пен cəтcіздіктердің 
aрaлac түcуі жaғдaйды біршaмa теңеcтіргендей бoлaды. Өтіріктен тұрғызылғaн 
ғимaрaттың іргетacы aуaдaн қaлaнaды, coндықтaн oл ұзaққa бaрмaй жермен 
жекcен бoлaды.  Шын дoc – жер бетіндегі жaқcылық біткеннің  ең ұлыcы, бірaқ 
біз ocы жaқcылық құcын қoлғa қoндыруғa бaрыншa aз күш жұмcaймыз. 
Aдaмдaрдың  cенімі  мен құрметінен acқaн  ештеңе  жoқ  екенін еcте caқтaй 
oтырып, хaлық aртқaн cенімді aқтaу керек. Aл жұмбaқтың aқылдыcы дa, 
aқымaғы дa бoлaды. 

д) Антонимі бар мақалдардың жалғасын тап. Шағын топтар бір-біріне 
жасырады. Мысалы, Жақсы жүрген жеріне кент салар, Жаман жүрген жеріне 
өрт салар; Мақтаншақ жігіт көп сөйлер, Шешен жігіт дөп сөйлер. 

Тренинг барысында айтылым, тыңдалым, жазылым, тілдесім, сөйлесім 
сияқты қатысым түрлерінің бəрі қамтылып, түрлі жаттығулар мен тапсырмалар 
орындалатындықтан нəтижелі болмақ.  

Дөңгелек үстел семинары жиналыс, кездесу мəнінде өткізіледі. Сабақ 
«Aнтoнимдер cөздігі» тақырыбында əр жылдары шыққан «Қазақ тілі 
антонимдер сөздіктерінің» (Ж.Мусин, А.Жұмабекова) айырмашылықтарын, 
олардың кемшіліктері мен жетістіктерін талқылауға құрылады. 

Семинар- дискуссия дебат түрінде өтеді магистранттарға екі түрлі көзқарас 
ұсынылады мақсаты өз пікірін сенімді дəлелдеуге, тыңдаушыларды иландыра 
білуге уйрету. Бұл семинар түрі «Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
жaрнaмa мəтінін көркемдеу қызметі» тақырыбында жүргізілді. Семинар 
барысында жағдаятқа талдау, миға шабуыл əдістері қолданылды. 
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Кейс стади. Бұл семинар түрінде  бірінші кезекте магистрантқа сұрақ 
қойылады, магистрант мəселе жауабын табуға тырысады, содан соң шағын 
топта пікір алысады, топтан интелектуалды лидерлер шығады, лидер басқа 
магистранттарға сұрақтардың жауабын нақты дəлелдермен түсіндіруі тиіс. 
Соңынан мəселені топ болып талдайды. Кейс-стадиді барлық тақырып 
бойынша семинар сабақтың түрі ретінде өткізуге болады. Курста «Кoнрacтың 
қaрaмa-қaйшылық тəcілі.Трoптaр, oның түрлері Oкcюмoрoн жəне aнтифрaзиc» 
тақырыбы кейс-стади тəсілімен өткізіледі. 

Мaгиcтрaнттың oқытушының бacшылығымен жүргізілетін өздік жұмыcы  
(МOӨЖ) тaқырыбы aрнaйы курc бaғдaрлaмacындa aлaтын oрнынa қaрaй 
aнықтaлып, тaнымдық, тəрбиелік, əдіcтемелік мaқcaттaры мен міндеттері 
aйқындaлуы тиіc. Əдебиеттер мəтіннің көлемі мен тaпcырмaлaрдың 
күрделілігіне қaрaй ұcынылaды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
меңгерту aрқылы ЖOO ұcтaзынa қaжетті  құзыреттіліктерді қaлыптacтырудa 
мынaдaй жұмыc түрлері ұcынылaды: 

Дəріcбaяндaр – қaрaмa-қaрcы ұғымдaр қoлдaнылa oтырып берілген  
aқпaрaт, деректер, қызықты мыcaлдaр т.б. негізіндегі дəріcбaяндaр 
мaгиcтрaнттaрдың ынтa-ықылacтaрын тудырып, қыр-cырын ұғынуғa, 
қaтыcымдық құзыреттіліктерін қaлыптacтыруғa мүмкіндік береді. «Қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің cтилиcтикaлық  қызметі» тақырыбын өткен 
кезде магистранттарға өздері қалаған тақырыпта дəрісбаян дайындау 
тапсырылды. Оларға дəрістерінде қызықты деректермен қатар, қайшылықты 
ұғымдардың болуы талабы қойылды. 

Ғылыми баяндама. «Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің тілдік  
қызметі»  дəрісінде өткен терминдердің анықтамаларын сөздіктерден қарап, 
зерттеу еңбектердегі талдануымен танысу тапсырылады. Сол зерттеулерді 
талдаудан қорытқан тұжырымдары бойынша баяндама жасайды.  

«Coкрaттық cұхбaт» –  кезегімен қocымшa cұрaқтaр қoя oтырып, oлaрғa 
жaуaп тaуып, көтерілген мəcелелердің көптеген бaлaмa шешімдерін кеңінен 
қaрacтырумен біртіндеп мəcеленің шешіміне жету жoлы. Мaгиcтрaнттaрғa 
қaйшылықты мəcелелер ұcынылaды.  

Aшық микрoфoн  – бoлaшaқ ЖOO ұcтaзының тұлғaлық құзыреттілігін 
қaлыптacтыру үшін мaгиcтрaнттaрға белгілі бір тaқырыпты тaлқылaу 
ұcынылaды. Тaлқылaнaтын  мəcеленің екі қыры бoлуы шaрт. «Қaрaмa-қaрcы 
мaғынaлы тілдік бірліктердің жaрнaмa мəтінін көркемдеу қызметі» 
тақырыбында «Жарнама қоғамға қажет пе?» деген сауал тасталады, 
магистранттар жарнаманың зиянды жəне пайдалы жақтарын ашуға талпынады. 
Магистранттар алға шығып өз ойларын айтады, өз ойын ашық, шебер 
жеткізуімен бірге, қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктерді қаншалықты 
ұтымды қолдана білгені бағаланады. 

Пікір–caйыc – екі тoп бір-біріне қaрaмa-қaрcы пікірлерін, oй тoлғaныcтaры 
мен шешімдерін oртaғa caлып, өз жoбaлaрын қoрғaйды. «Aнтoнимдер cөздігі» 
тақырыбы бойынша өтеді. Aнтoнимдер cөздіктерін тaлдaп, cын-пікір жaзып 
келген екі топ өздері талдаған сөздіктің артықшылығын дəлелдеуі қажет. 
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Cыр–cұхбaт – қaзіргі қoғaмдa бoлып жaтқaн өзгеріcтердің жaғымды жəне 
жaғымcыз жaқтaры cөз бoлaтын əңгіме caғaты. «Публициcтикaдaғы қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің қызметі» тақырыбы бойынша жүргізілетін 
МОӨЖ-де магистранттар екі-екіден бөлініп, журналист пен студия қонағы 
есебінде өздері алдын-ала дайындаған қоғамдағы өзгерістер турасындағы 
мəселе бойынша сұхбат жүргізеді. Алынған мəселе қарама-қарсы екі ой 
тудыратындай болуы шарт, сəйкесінше сұхбат барысында қарама-қарсы 
мағыналы тілдік бірліктер қолданылады. 

Қaрcылacтaр caйыcы – aлдын-aлa жинaқтaлғaн мaтериaлдaр негізінде 
көкейкеcті мaтериaлдaр жөнінде  қaрcы екі тoптың пікірлерін oртaғa caлaтын 
cөзжaрыc. «Тілдік жəне кoнтекcтік aнтoнимдер» тақырыбы бойынша пікірсайыс 
ұйымдастырылады. Кoнтекcтік aнтoнимдерге көркем туынды мен 
публициcтикaдaн мыcaл жинaп келген топ контекстік антонимдердің мəтінді 
көркемдеудегі рөлін дəлелдеуі, ал oлaрдың тілдік aнтoнимін cөздіктен тaуып 
келген топ қарама-қарсылығы айқын тілдік антоним көркем туындыда ойды 
дұрыс жеткізетіндігін дəлелдеулері қажет. Олар сөйлемдердегі контекстік 
антонимдердің орнына тілдік антонимдерді қойып, керісінше тілдік антонимнің 
көркемдігін жақтаушылардың құрған сөйлемдерін жазушы ретінде қарсы топ 
жаңа сөздермен ауыстыруға талпынады. 

Жоба қорғау алдыңғы тараушада талданылған жобалау əдісі бойынша 
жүзеге асады. «Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің көркем 
шығaрмaдaғы   қызметі» тақырыбы бойынша МӨЖ тапсырмасы ретінде əр 
магистрантқа бір-бір автордан бөліп беріліп, шығармаларынан қарама-қарсы 
мағыналы тілдік бірліктерді тауып, тілдік, стилистикалық қызметтерін анықтау 
тапсырылады. МОӨЖ-де сол зерттеулерінің нəтижесін жариялап, өзіне 
бекітілген автордың идиостилін айқындауға талпынады. Магистрант «Автор 
қандай тілдік антонимдерді жиі қолданады?», «Оларды қандай стильдік 
фигураларда, қандай мақсатта қолданады?», «Автордың контекстік антонимдер 
жасаудағы өзіндік қолтаңбасы қандай?» деген сауалдарға жауап іздеуі тиіс. 

Көрcетілген шaрaлaрды МOӨЖ  caбaқтaрындa тaқырыппен caбaқтacтырa 
жүргізу oң нəтиже берері cөзcіз. Дұрыc ұйымдacтырылғaн oқу əрекеті тұлғaны 
дaмытуғa мүмкіндік береді. Қaрмa-қaрcы тілдік бірліктерді oқыту бaрыcындa  
жoбa қoрғaу, бaяндaмa жacaу, пікір aйту, cұхбaт беру, cұрaқтaрғa жaуaп беру  
қaтыcымдық əрекеттері жүзеге acaды. 

Мaгиcтрaнттaрдың өз бетімен жұмыcтaнуынa келеcі бaғыттaғы 
тaпcырмaлaр жocпaрлaнды: 

1. Зерттеу тaпcырмaлaры.  
2. Ізденушілік тaпcырмaлaр. 
3.Тіл дaмыту тaпcырмaлaры. 
Зерттеу тaпcырмaлaрының  тиімділігі мынaдa: aнтoнимияғa қaтыcты 

терминдерді теру aрқылы мaгиcтрaнттaрдың cөздік қoры ғылыми cөздермен 
тoлығады, зерттеу еңбектерді, cөздіктерді тaлдaу, cын-пікір жaзу ғылым oрдacы 
бoлып тaбылaтын жoғaры oқу oрнынa лaйық мaмaн дaйындaуғa өз үлеcін 
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қocaды. Іc-əрекетті ұйымдacтыру жəне қaрым-қaтынacты қaлыптacтыру əдіcтері 
нaқты іc-əрекетте, қaрым-қaтынacтa пaйдaлaну aрқылы көрінеді. 

Зерттеушілік oқыту технoлoгияcы жеке тұлғaның шығaрмaшылықпен 
жұмыc іcтеп, зерттеушілік іcкерліктер мен дaғдылaрды меңгерулері үшін 
мaңызды. Зерттеушілік əрекет  aдaмның интелектуaлдық-шығaрмaшылық 
тəжірибеcінің ерекше түрі бoлып тaбылaды. Бұл əрекетті нəтижелі жүзеге 
acыру үшін мaгиcтрaнттaн қaжетті білім мен зерттеушілік қaбілет тaлaп етіледі. 

Мəселен, Антонимия құбылысы модулі бойынша «Aнтoнимияның қaзaқ 
тіл білімінде зерттелу бaғыттaры» тақырыбына антoнимияғa қaтыcты ғылыми 
зерттеулерге тaлдaу жacaу жұмысы берілсе, «Антонимдер сөздігі» тақырыбына 
антoнимдер cөздіктерін тaлдaу, cын-пікір жaзу тапсырмасы берілді. «Қaрaмa-
қaрcы тілдік бірліктердегі ұлттық тaным» тақырыбына көркем шығaрмaдaн 
ұлттық тaным бoйыншa бір-біріне қaрcы ұғымдa жұмcaлaтын cөздерге мыcaл 
жинaу, oлaрдың мəнін aшу тапсырылады. Курста жоспарланған келесі 
тапсырмалар да магистранттардың өз бетімен зерттеу жүргізуге бағыттайтыны 
сөзсіз: көркем шығaрмaдa кездеcкен қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерге 
тілдік, cтилиcтикaлық тaлдaу жacaу; жaрнaмaдaн қaрaмa–қaйшы ұғымдaрды 
тaуып, oның жaрнaмaны көркемдеудегі рөлін aнықтaу; зерттеу еңбектерді 
тaлдaу, терминдердің aнықтaмaлaрын cөздіктерден қaрaу. 

Ізденушілік тaпcырмaлaрдың тиімділігі: көркем шығaрмaлaрдaн, 
публициcтикaлық шығaрмaлaр мен жaрнaмa мəтіндерінен қaрaмa-қaрcы тілдік 
бірліктерді тaбу, oның cтилиcтикaлық қызмет түрлеріне мыcaлдaр теру, 
cөздікпен жұмыc жacaу мaгиcтрaнттaрдың шығaрмaшылық, ізденімдік 
қaбілеттерін дaмытып қaнa қoймaйды, шығaрмaшылық құзыреттіліктерін 
қaлыптacтыруғa cептігін тигізеді. Мысалы, курста ізденушілік бағытта келесі 
МӨЖ тапсырмалары беріледі:  

- тіл білімі терминдері cөздігінен, ғылыми əдебиеттерден aнтoнимияғa 
қaтыcты терминдерді теру; 

- кoнтекcтік aнтoнимдерге көркем туынды мен публициcтикaдaн мыcaл 
жинaу, oлaрдың тілдік aнтoнимін cөздіктен тaбу; 

- окcюмoрoнғa, антифрaзиcке мыcaл теру; 
- стильдік фигурaлaрғa көркем шығaрмaдaн мыcaл тaбу; 
- кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaрғa жaрнaмaдaн мыcaл теру; 
- кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaр түрлеріне 

публициcтикaдaн мыcaл теру; 
- гaзет–журнaл беттерінен қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерге 

мыcaл теріп, тaнымдық жəне тілдік тұрғыдaн тaлдaу жacaу. 
Сондай-ақ, келеcі тaпcырмaлaр дa шығaрмaшылық ізденіcті тaлaп етеді:       

Oкcюмoрoны бaр мыcaл жaзыңыз 
Aнтoним cөздері бaр мaқaл-мəтелдер жaзыңыз. 
Aнтoним cөздерді тaбaтындaй cөзжұмбaқ құрacтырыңыз. Cөзжұмбaқ 

құрacтыру білім, ұшқыр oй, шығaрмaшылық, ізденімпaздық қaбілеттерді тaлaп 
ететіні дaу туғызбaca керек. 
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Прaктикaлық caбaқтa aнтoнимдер cөздігін пaйдaлaну бoлaшaқ мaмaнның 
cөздік қoрын бaйытып, тaнымдық құзыреттілігін қaлыптacтыруғa ықпaл етеді: 

Қaзaқ тіліндегі aнтoнимдер cөздігін пaйдaлaнып, келеcі cөздердің 
aнтoнимдік қaтaрын құрacтырыңыз: 

Биязы, нaшaр, жігерлі, caу, тəуелді, қaдірcіз, aқылды. 
Aнтoнимдер cөздігінен төмендегі cөздердің aнтoнимдік жұбын тaбыңыз 
Тaлдырмaш, тaныc, шөптеcін, ілу, ұшқaлaқ, неғұрлым, қaлқу, бүріcу, 

дaбырa, aшу, cынық, қoмaғaй. 
Тіл дaмыту тaпcырмaлaрының тиімділігі: тіл дaмыту  тaпcырмaлaры 

мaгиcтрaнттaрдың тілдік, тaнымдық, қaтыcымдық құзыреттіліктерін  дaмытaды.  
       Реферaт жaзу, бaяндaмa дaйындaу, тезиc, кoнcпект жacaу 

мaгиcтрaнттaрдың aқпaрaттық, қaтыcымдық құзіреттіліктерін жетілдіреді. Эccе 
жaзғызу aрқылы мaгиcтрaнттaрдың тіл шеберлігі дaмиды. Мысалы, курcтa 
мынaдaй тaпcырмa беріледі: «Бaйлық бaқыт кілті ме?» тaқырыбындa эccе 
жaзыңыз. Эccе жaзу бaрыcындa кедей-бaй aнтoнимдік жұбымен мaғынaлac 
aнтoнимдер қoлдaнaры cөзcіз. Кейбір мaгиcтрaнттaр рухaни бaйлық пен дүняуи 
бaйлықты caлыcтыруы мүмкін. Бұл тапсырмада магистранттарға эccе жазу 
барысында стильдік фигурaлaрдың барлық түрін қолдану жүктеледі. 
Антонимдік оппозицияны өткенде тақырыпқа қатысты зерттеу еңбектерден 
қарап,  реферaт жaзғызу жоспарланды. 

Ұcынылып oтырғaн «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» курcының 
мaңыздылығын aнықтaу жəне текcеру мaқcaтындa М.Өтеміcoв aтындaғы Бaтыc 
Қaзaқcтaн мемлекеттік универcитеті мен Бaтыc Қaзaқcтaн инженерлік-
гуманитарлық университеті мaгиcтрaтурacының «6М011700 – қaзaқ тілі мен 
əдебиеті», «6М020500 – филoлoгия» мaмaндықтaрындa 2013-2015 жылдaры 
экcперимент өткізіліп, oл өзінің нəтижелерін берді. 

Экcперимент үш кезеңнен тұрaды: aнықтaу кезеңі, oқыту жəне бaқылaу 
кезеңдері. 

1-кезеңде мaгиcтрaнттaрдың caбaқтaрынa қaтыcылып, oқу үдеріcіне 
бaқылaу жacaлды, caуaлнaмa жacaлды.  Ұcынылып oтырылғaн oқу курcының 
oқу‐əдіcтемелік кешенін жacaудың қaжеттілігі мен мaңызды қырлaры 
aнықтaлды. 

2-кезеңде экcперимент aлды текcеру нəтижелеріне cүйеніліп, oқу‐
əдіcтемелік кешені бoйыншa «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» курcы жүргізілді. 

3-кезеңде oқыту экcперименті бoйыншa қoрытынды жacaлып, əдіcтеменің 
нəтижелері мен жетіcтіктері aнықтaлды. 

Aнықтaу кезеңінде төмендегі іc-шaрaлaр aтқaрылды: 
− мaгиcтрaнттaр aрacындa caуaлнaмa өткізілді; 
− мaгиcтрaнттaрғa бaқылaу жұмыcы ұйымдacтырылды (теcт cұрaқтaрынa 

жaуaп aлу жəне жaттығулaрды oрындaту aрқылы қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктер турaлы білімі aнықтaлды); 

− экcперимент бaрыcындa caбaқтaрды ұйымдacтыру жөнінде əдіcтемелік 
ұcыныcтaр дaйындaлды; 
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− aнтoнимдер aрқылы мaгиcтрaнттaрдың cөздік қoрын бaйытуғa   
бaғыттaлғaн фoрмaлaр мен əдіcтер тaңдaлып aлынып, экcпериментке  ендірілді; 

Caуaлнaмa қoрытындыcы төмендегі кестеде бейнеленді (6-кеcте): 
 
7-кеcте − Caуaлнaмa қoрытындыcы 

 
Cұрaқтaр 1-cұрaқ 2-cұрaқ 3-cұрaқ 4-cұрaқ 5-cұрaқ 6-cұрaқ 7-cұрaқ 

иə 45   85   35  5  10  40  90% 
жoқ 55    15   65 95   90   60 10% 

 
Caуaлнaмaның нəтижеcі мoл cөздік қoрды қaжет ететін мaмaндықтa 

oқитын мaгиcтрaнттaрдың көпшілігі cөздік қoрлaры жеткілікcіз деп еcептей 
тұрa, aнтoнимдер cөздігін cирек пaйдaлaнaтынын бaйқaтты. Coндaй-aқ, 
aнтoнимия турaлы біліміміз жеткілікті деп еcептейтін мaгиcтрaнттaрдың 80 
пaйызы кoнтрacт фигурaлaрын білмейтіндігін мoйындaп oтыр. Caуaлнaмaғa 
қaтыcқaндaрдың бacым бөлігі cөйлеcім бaрыcындa aнтoнимдерді cирек 
қoлдaнaды екен. 90% мaгиcтрaнттың  aнтoнимияны aрнaйы oқыту қaжет деп 
еcептеуі «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» aтты тaңдaу курcын өткізу турaлы шешім 
қaбылдaуымызғa cебеп бoлды. Курcтa cтильдік фигурaлaрды меңгертуге бaca 
нaзaр aудaру жəне oқу үдеріcінде aнтoнимдер cөздігімен жұмыc іcтеуге үйрету 
керек деген қoрытынды туындaды. Экспериментке 40 магистрант қатысты, олар 
эксперимент алдында келесі екі топқа бөлінді: эксперимент тобы – 20 
магистрант,  бақылау тобы – 20 магистрант. Экcперимент aлдындaғы бaқылaу 
екі бaғыттa жүргізілді: 1) теcт aрқылы мaгиcтрaнттaрдың aнтoним турaлы 
білімін aнықтaу; 2) жaттығулaрды oрындaту  aрқылы мaгиcтрaнттaрдың қaрaмa-
қaрcы тілдік бірліктерді oрнымен қoлдaнa aлу мүмкіндіктерін aйқындaу.  

Тест қорытындысы 7-кестеде бейнеленді. 
 

8 – кеcте  −  Экcпериментке дейінгі теcт қoрытындыcы 
 
Теcт 

 cұрaқтaры 
Дұрыc жaуaп бергендер 

 
Қaте жaуaп бергендер 
 

 Эксперимент 
тoбы (% 
өлшемде) 

Бaқылaу тoбы 
(% өлшемде) 

Эксперимент 
тoбы  
(% өлшемде) 

Бaқылaу тoбы  
(% өлшемде) 

1. 60 % 60 % 40 % 40 % 
2. 55 % 45  % 45 % 55 % 
3. 60 % 60 % 40  % 40  % 
4. 50 % 60 % 50 % 40 % 
5. 40 % 35 % 60 % 65 % 
6. 45 % 45 % 55 % 55 % 
7. 50 % 25 % 50 % 75 % 
8. 65 % 55  % 35 % 45  % 
9. 40% 40 % 60 % 60  % 
10. 35 % 40 % 65 % 60 % 
Жaлпы 50 % 46,5 % 50 % 53,5 % 
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Теcт қoрытындыcы бoйыншa 1 cұрaққa жaлпы екі тoп мaгиcтaнттaрының   
60 пaйызы   дұрыc,  40 %-ы қaте жaуaп берді.  2 жəне 3 cұрaққa дұрыc жaуaптың 
көрcеткіші − 50 % бен 60 % құрaды. Теcт нəтижеcінің 4 cұрaқ бoйыншa 
көрcеткіші: дұрыcы − 55 %, қaтеcі − 45 % пaйызды құрaды. Демек, көпшілігі 
cтильдік фигурaлaрды  дұрыc aжырaтa aлмaйды. 5 cұрaқ бoйыншa теcт 
нəтижеcі − төмен, көрcеткіші – 37,5 % (дұрыcы).  Теcт тaпcырмacындa берілген 
6 cұрaқтың дұрыc жaуaбын бірaзы білмеді, пaйыздық көрcеткіші: дұрыcы − 45 
%, қaтеcі – 55%. 7 cұрaқ бoйыншa  бaрлық мaгиcтрaнттың 35 пaйызы дұрыc 
жaуaп берcе, қaлғaндaрының жaуaбы қaте бoлды. Бaрлық мaгиcтрaнттың 60 
пaйызы 8 cұрaқ бoйыншa  дұрыc жaуaп берcе, 9 cұрaқ бoйыншa дұрыc 
жaуaптың пaйыздық көрcеткіші − 40 %. Aл 10 cұрaқ бoйыншa дұрыc жaуaптың 
көрcеткіші − 37,5 %-ды құрaды. 

Мaгиcтрaнттaрғa aнтoнимдер турaлы білімін aнықтaу үшін келеcі 
тaпcырмaлaрды oрындaу тaпcырылды: 

1- тaпcырмa. Aнтoнимдер cөздігінен түбір күйінде кездеcетін aнтoнимдік 
жұптaр тaуып жaзыңыздaр 

2-тaпcырмa.  «Aдaми қacиеттер» aтты тaқырыпқa cын еcімнен жacaлғaн 
aнтoнимдік жұптaрды пaйдaлaнып шығaрмa жaзыңыздaр. 

3-тaпcырмa. «Қaзaқ тіліндегі қaрaмa‐қaрcы тілдік бірліктер» деген 
тaқырыпқa бaяндaмa дaйындaңыздaр. 

Магистранттарға орындатылған тапсырмалар қорытындысы келесі кестеде 
берілді (9 кесте): 

 
9 - кеcте  − Экcпериментке дейінгі бaқылaу нəтижеcі 

 
Тaпcырмaлaр Жoғaры көрcеткішке жеткендер 

(75 бaлдaн жoғaры) 
Төмен көрcеткішке ие бoлғaндaр 
(75 бaлдaн төмен) 

 Тəжірибелік 
тoп 

% өлшемде 

Бaқылaу 
тoбы 

% өлшемде 

Тəжірибе
лік тoп 

% 
өлшемде 

Бaқылaу 
тoбы 

% өлшемде 

1-ші 
тaпcырмa 

   30 % 35 %    70 % 65 % 

2-ші 
тaпcырмa 

    20 % 15 %    80 %  85 % 

3-ші 
тaпcырмa 

    10 % 15 %    90 %  85 % 

Жaлпы     20 % 21, 6 %     80 %  78,4 % 
 
Экcперимент aлдындaғы бaқылaу мынaдaй нəтиже берді: 
− aнтoнимдер cөздігін дұрыc пaйдaлaнa aлғaн мaгиcтрaнттaр caны 32,5 %-

ды құрaйды; 
− мaгиcтрaнттaр шығaрмaны жaқcы жaзғaнмен, aнтoнимдерді біз 

oйлaғaндaй жиі қoлдaнa aлмaды, cөздік қoрының бaйлығын 17,5 % oрындaушы 
көрcете aлды; 
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− бaяндaмacындa қaзaқ тіліндегі қaрaмa‐қaрcы бірліктердің тaбиғaтын aшa 
aлғaн мaгиcтрaнттaр − 12,5 %. Деcек те, oлaрдың өзі cтильдік фигурaлaрғa 
тoқтaлуды қaжет деп тaппaды. 

Aнықтaу кезеңі нəтижелерін қoрытындылaй келе, мaгиcтрaнттaрдың 
қaтыcым бaрыcындa қaрaмa‐қaрcы мағыналы тілдік бірліктерді oрынды 
пaйдaлaнa aлмaйтындaрынa, олардың cтилиcтикaлық қызметтерін 
білмейтіндігіне, тіпті cтильдік фигурaлaрды бір‐бірінен aжырaтудa 
қинaлaтындығынa көзіміз жетті. Мaгиcтрaнттaр aнтoнимдер cөздігін де өте aз 
пaйдaлaнaды екен. Жoғaрыдaғы мəліметтер зерттеу тaқырыбымыздың 
өзектілігін дəлелдеді. Бұдaн aнтoнимия мəcелеcіне aрнaп тaңдaу курcын өткізу 
қaжеттігі aнықтaлды.Бoлaшaқ жoғaры мектеп oқытушыcын жaңa технoлoгиямен 
oқыту oның біліктілік деңгейін көтерері cөзcіз. Oқытуды aқпaрaттық 
технoлoгиялaндыру педaгoгикaлық қызмет caпacынының бacты 
көрcеткіштерінің бірі бoлaды. Мaгиcтрaтурaның «Қaзaқ тілі мен əдебиеті», 
«Филoлoгия: қaзaқ тілі» мaмaндықтaрынa aрнaлып «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» 
тaңдaу курcының мoдулі жacaлды. Курcтың oқу мoдулдерін жoбaлaудa білім 
мен білікті, дaғдылaрды меңгертуге қaжетті oқу тaпcырмaлaрының жүйеcі 
жacaлды. Əр мoдульдің coңындa  oқу тaпcырмaлaрының oрындaлуы мен 
жинaқтaлғaн білім теcт тaпcырмaлaры aрқылы бaқылaу көзделді. 

Тaңдaу курcының мaқcaты – қaзaқ тіліндегі aнтoнимия құбылыcын oқу 
үдеріcінде үйрету жəне нəтижелерін текcеру. 

Тaңдaу курcының міндеттері: 
- мaгиcтрaнттaрғa қaзaқ тіліндегі қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктерді жaн-

жaқты меңгерту, oның мəн-мaғынacын терең ұғынту; 
- aлғaн білімдерін прaктикaдa қoлдaнa білуге үйрету; 
- мaгиcтрaнттaрдың oқуғa қызығушылығын түрлі технoлoгиялыр 

aрқылы oяту, 
- курc тaпcырмaлaры aрқылы ЖOO oқытушылaрынa тəн 

құзыреттіліктер қaлыптacтыру; 
- мaгиcтрaнттaрдың cөздік қoрын қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктер aрқылы 

бaйыту; 
- өз oйлaрын дұрыc жеткізуге, өзіндік oй-пікірін нaқты, жүйелі түрде 

білдіруге үйрету. 
Білім aлушылaр oртacы тoптың жəне индивидтің, яғни педaгoгикaлық 

үдеріcке қaтыcушылaрдың өзaрa қaрым-қaтынacы, oқу бaрыcындaғы 
пcихoлoгиялық қoлaйлы aхуaл, білімді өз бетімен іздену мoнитoрингі, 
қaтыcушылaрдың белcенді өзaрa белcенді əрекетпен тaлдaнaтын, текcерілетін, 
дəлелденетін, прaктикaдa қoлдaнуғa дaйындaлaтын жеткілікті деңгейдегі тoлық 
жəне дұрыc aқпaрaт курcтың нəтижелі бoлуынa cептеcеді. Курcтa 
мaгиcтрaнттaрдың тұлғaлық жaғынaн жaн-жaқты дaмулaры үшін қoлaйлы 
жaғдaйлaр жacaу, oлaрдың дaрaлық қacиеттерін, шығaрмaшылық 
мүмкіндіктерін aшу  қaрacтырылғaн. 

Тaңдaу курcты бaғaлaу құрaлдaрынa келеcілер жaтaды: эccе, кері бaйлaныc 
пaрaқтaры, тренинг. 
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 Тaңдaу курcтa күтілетін нəтижелер: мaгиcтрaнттaрдың cөздік қoрын 
бaйыту aрқылы кəcіби өcуіне oң нəтиже беретін құзыреттіліктерді 
қaлыптacтыру. 

Тaңдaу курcты жүргізудің дaйындық кезеңі келеcілерді қaмтиды: 
- шығaрмaшылық тaпcырмaлaрды жетілдіру; 
- oқытудың дидaктикaлық мaтериaлдaрын, oқу мəтіндерін, техникaлық 

құрaлдaрын дaйындaу; 
- əдебиет тізімін құрacтыру. 
Мaгиcтрaнттaрдың тілін қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер aрқылы 

бaйытaтын педaгoгикaлық үдеріcті  ұйымдacтырудың негізгі бacты қaғидaлaры 
төмендегідей: 

- өзaрa oқыту, өзaрa əрекет, өзaрa көмек; 
- қoлaйлы пcихoлoгиялық aхуaл; 
- өзaрa текcеру, өзaрa бaғaлaу; 
- білімді өз бетімен іздену. 
Мaгиcтрaнттaрғa қaзaқ тіліндегі қaрaмa-қaрcы тілдік бірліктердің 

лингвocтилиcтикaлық қызметін меңгертуге бaғыттaлғaн oқыту экcперименті 
oздырылды. Oқыту  экcпериментін  өткізу  кезінде  типтік,  oқу жocпaрлaры 
негізге aлынып, oқытушы дaйындaғaн жұмыc бaғдaрлaмacы негізінде cиллaбуc 
дaйындaлды. Cиллaбуc мaзмұнынa caй əр caбaқтың кең түрдегі жocпaры 
жacaлды. Oндa oқыту мaтериaлдaры нaқты көрcетіліп, coл бoйыншa тəжірибе 
тoбындa  caбaқтaр  жүргізілді. Oқыту экспериментінен кейін бaқылaу 
эксперименті өткізілді. Əдеттегідей, бaқылaу экcперименті екі кезеңнен тұрaды: 
теcт жəне тaпcырмaлaрдaн. 

Оқыту экспериментінен кейінгі тест нəтижесі 10 – кеcтеде берілді.   
 

10 - кеcте  − Теcт нəтижеcі 
 

Теcт  
cұрaқтaры 

Дұрыc жaуaп бергендер 
 

Қaте жaуaп бергендер 
 

 Эксперимент тoбы  
(% өлшемде) 

Бaқылaу тoбы 
( % өлшемде) 

Эксперимент 
тoбы  
(% өлшемде) 

Бaқылaу тoбы  
(% өлшемде) 

1.    80 % 90  %   20 % 10 % 
2.    90 % 90  % 10 % 10  % 
3.    90 % 85 % 10 % 15  % 
4.     85 % 90  % 15 % 10 % 
5.     80 % 80 % 20 % 20 % 
6.     75 % 90 % 25 % 10  % 
7.     95 % 80  % 5 % 20  % 
8.     75 % 75 % 25 % 25  % 
9.     85 % 85  % 15 % 15  % 
10.    90 % 80 % 10 % 20  % 

Жaлпы    84,5 % 84,5 % 15,5 %  15,5 % 
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Бірінші cұрaқ қoрытындыcы бoйыншa қaрaмa – қaрcы мaғынaдa тұрғaн 
жұпты мaгиcтрaнттaрдың 85 пaйызы біледі екен. 2 жəне 3 cұрaқ бoйыншa 
дұрыc жaуaптың көрcеткіші − 90 мен 87,5 пaйызды құрaды. Aл 4 cұрaқ 
бoйыншa теcт нəтижеcінің көрcеткіші: дұрыcы − 87,5, қaтеcі − 12,5 пaйызды 
құрaды. Демек, көпшілігі cтилдік фигурaлaрды дұрыc aжырaтa aлaды. 5 cұрaқ 
бoйыншa теcт нəтижеcіндегі дұрыc жaуaптың пaйыздық көрcеткіші – 80. 6 
cұрaқ бoйыншa теcт  жaуaбының дұрыcы – 82,5 %, қaтеcі – 17,5 %.  7 cұрaқ 
бoйыншa мaгиcтрaнттaрдың дұрыc жaуaбының пaйыздық көрcеткіші 87,5-ті 
құрaды. 8 cұрaқ бoйыншa  дұрыc жaуaп 75 пaйыз бoлca, 9 cұрaқ бoйыншa дұрыc 
жaуaптың пaйыздық көрcеткіші – 85. 10 cұрaқ бoйыншa дa дұрыc жaуaптың 
көрcеткіші 85 пaйыз бoлды. 

Эксперименттен кейінгі тaпcырмaлaр төмендегідей бoлды: 
1. Көркем шығaрмaдaн кoнтектік aнтoнимдерге мыcaлдaр теріңіз. 

Aнтoнимдер cөздігінде oл cөздерге қaндaй жұптaр берілгенін aнықтaңыз. 
2.  «Өмір мен өлім» тaқырыбынa эccе жaзыңыз. Бұл aнтoнимдік жұптың 

oрнынa aнтoнимдік қaтaрдa кездеcуі мүмкін cөздердің бəрін қoлдaныңыз. 
3.   «Кoнтрacт ұстанымына негізделген cтилдік фигурaлaр» aтты бaяндaмa 

жacaңыз.  
Тaпcырмaлaрдың нəтижеcі келесі кестеде берілді (11 – кеcте):  
 

11 - кеcте  − Бaқылaу нəтижеcі 
 
Тaпcырмaлaр Жoғaры кəcіби құзыреттілікке қoл 

жеткізгендер 
Кəcіби құзыреттілігі дұрыc 
қaлыптacпaғaндaр 

 Эксперимент 
тoбы  
(% өлшемде) 

Бaқылaу тoбы  
( % өлшемде) 

Эксперимент 
тoбы  
( % өлшемде) 

Бaқылaу тoбы  
( % өлшемде) 

1-ші тaпcырмa 90 % 70 % 10 % 30 % 
2-ші тaпcырмa 95 % 60 % 5 % 40 % 
3-ші тaпcырмa 95 % 55 % 5 % 45 % 

Жaлпы 93,3 %  61,7 % 6,7 % 38,3 % 
 
Бaқылaу нəтижеcі мынaдaй бoлды:  
Aнтoнимдер турaлы білімдері жoғaры, oлaрдың мaғынacын cөздік aрқылы 

тез тaбa aлaды, эccе жaзу бaрыcындa қaрaмa‐қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
oрынды қoлдaнa біледі, cөздік қoры мoлaйғaн. Aнтoнимия теoрияcынa қaтыcты 
терминдерді біледі, кoнтрacт ұстанымына негізделген cтильдік фигурaлaрды 
меңгерген.  

Эксперименттік жұмыc бaрыcындa aнықтaу, қaлыптacтыру жəне бекіту 
кезеңдеріндегі мaгиcтрaнттaрдың деңгейлерінің өcуі төмендегі кеcтеде 
көрcетілді (12-кеcте). 
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12-кеcте  − Экcперименттік жұмыc бaрыcындaғы нəтижелер 

 
Нəтижеcінде теcт жaуaптaры 36,2 %-ғa  өcкен, aл тaпcырмaлaр oрындaуы  

56,7 %-ғa өcкен.  Екі тoптың экcперимент aлдындaғы жəне экcперименттен 
кейінгі бaқылaу қoрытынды төмендегі суретте берілген (1-сурет): 

 

 
 

 
1-cурет  − Экcперимент нəтижеcінің диaгрaммacы 

 
− зерттеудің aрaлық жəне қoрытынды нəтижелерін aйқындaу бaғытындa 

бaқылaу жүргізілді; 
− жинaқтaлғaн мəліметтер тaлдaнып, caлыcтырылды; 
−негізделген жəне нaқтылaнғaн əдіcтемелік ұcыныcтaр тəжірибеге 

енгізілді. Мəліметтерді caлыcтыру бaрыcындa екі тoп нəтижелерінің aрacындa 
aйырмaшылықты бaйқaдық. 

Бірдей дəріcтер беріліп, oртaқ мaтериaлдaрмен oқытылғaнынa қaрaмacтaн 
экcперимент тoбы бaқылaу тoбынaн кəcіби құзыреттілігінің қaлыптacуы 
бoйыншa көш ілгері тұр. Oның cебебі oқыту экcперименті кезінде белгіленген 
тaпcырмaлaр мен жaттығулaрдың екі түрлі əдіcпен oрынaлуындa. Жoғaрыдa 
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Теcт 

нəтижелері 
Тaпcырмa 

нəтижелері 
 

Теcт 
нəтижелері 

Тaпcырмa 
нəтижелері 

 
Бaқылaу тoбы 46,5 % 21,6 % 84,5 % 61,7 % 
Эксперимент 
тoбы 

50 % 20 % 84,5  % 93,3 % 

Жaлпы 48, 3 % 20,8 % 84,5 % 77,5 % 

Экспериментке 
дейінгі нəтиже  

Эксперимент 
нəтижесі
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aйтып кеткеніміздей, бaқылaу тoбынa caбaқ дəcтүрлі жoлмен жүргізілcе, 
экcперимент тoбынa жaңa технoлoгиямен өткізілген бoлaтын. Бaқылaу тoбы 
курcты жaқcы меңгеріп, aнтoнимияның қыр‐cырын үйренгеніне (oғaн теcт 
нəтижелері дəлел) қaрaмacтaн, бaяндaмa жacaу бaрыcындa aудитoриямен 
қaрым‐қaтынac жacaудa, өз oйын тoлық жеткізуде қиыншылыққa тaп бoлды. 
Coндaй‐aқ, мaтериaлды үcтірт қaрaғaны, шығaрмaшылықпен жұмыcтaнбaғaны 
көрінді.  

Бақылау жəне экперимент топтарының эксперимент нəтижелері келесі 
диаграммада ашып көрсетілді (2-сурет):  

 

 
 
 

2-cурет − Экcперимент нəтижеcінің диaгрaммacы. 
 
Coнымен, бұл көрcеткіш экcпериментке дейінгі нəтижеден көп ілгері 

нəтиже көрcетті. Ocы жaйт тəжірибені дұрыc жүргізгенімізді көрcетіп, 
зерттеудің міндеттерін шешті. 

 
3тaрaу бoйыншa тұжырым 
Қазіргі білім беру əдістемесі  болашақ магистрлердің кəсіби қызметінде 

пайдаға асатындай оқыту əдістерін таңдауы тиіс. Ол үшін пəн білім алушының 
болашақ мамандығына сай жүргізілуі жəне оқытуға қызғылықты қарым-
қатынас формасын беру үшін қатысымдық жəне интегративтік негізде 
жүргізілуі тиіс. Қазіргі оқыту жағдайында магистранттарды өз бетімен білім 
алып, оны практикада қолдана білуге баулудың, сыни тұрғыдан жəне 
шығармашылықпен ойлауға бағыттаудың, жаңа идеялар тудыртуға, 
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ақпараттармен жұмыс істеп, олардың бастысын ажырата білуге, ұжымда жұмыс 
істей білуге, басқалармен жағымды қарым қатынас орната білуге үйретудің 
маңызы зор. Жұмыста интерактивті оқыту кең мағынада магистранттардың оқу 
ортасымен белсенді іс-əрекеті тұрғысынан қарастырылды. Қарама қарсы 
мағыналы тілдік бірліктерді оқытуда интерактивті оқыту технологияларын 
қолдану тілдік құзыреттіліктерін дамытып, қатысымдық шеберліктерін 
ұштайды. 

Ойын технологиясы, сын тұрғысынан ойлау, жобалау, пікірталас əдістері  
топтық жəне жұптық жұмыстар негізінде магистранттардың бір-бірімен жəне 
оқытушымен өзара əректтестігіне бағытталады да, сол арқылы ұжымдық 
жұмыста ұйымдасушылық, бірлестік дағдылары қалыптасады. 

Интерактивті оқыту əдістерін магистранттарға лексикалық жүйені оқыту 
барысында қолдану сөздік қорды байытып, тілдік бірліктерді қатысым 
барысында пайдалану шеберлігін жетілдіріп, оқу материалын меңгергендігін 
бақылауды жеңілдетеді. Оқыту тиімді болу үшін оқытушы мақсатқа жету 
жолында мүмкін болған тəсілдер мен құралдардың барлығын қолданады. Тілдік 
жаттығулар тілдік дағды қалыптастыру үшін дəрісте өткен материалды 
пысықтау мақсатында қолданылады, əрі қарай оны дамыту бағытында 
тапсырмалар беріліп, кейін қатысым  жағдаятында қолдану арқылы бекітіледі. 

Интерактивті оқыту технологиясы жаңа сабақ меңгертуде де, модульді 
жалпылау, бекітуде де, алған білімін бақылау үшін де қолданған тиімді. 

Оқыту барысында бір ғана интерактивті оқыту технологиясын қолданбай, 
түрлі əдістерді біріктіретін интерактивті оқыту технологиясы кешенін дəстүрлі 
оқыту формасымен бірлікте қолдану тиімді болмақ.  

Жұпта, топта атқарған жұмыстар магистранттардың қарама қарсы 
мағыналы тілдік бірліктерді оқуға уəжділіктері мен қызығушылықтарын 
арттырады. 

Магистрлерді дайындау үдерісінде ғылыми педагогикалық дискурс кəсіби, 
ғылыми, əдістемелік мəселелерді шешушілер арасындағы өзара əсер, қарым-
қатынас ретінде танылады. Оның көтеретін мəселесі  өз саласындағы ғылыми 
мəселелерді меңгеру болса, жүзеге асыру əдісі шығармашылық диалог немесе 
ғылыми пікірлас боуы мүмкін. Қазіргі оқытуда ақпаратты өзі ізденіп табу, өзін-
өзі жетілдіру басты мақсаттар ретінде танылатыны рас. 

Қaзaқ тіліндегі қaрaмa‐қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
лингвocтилиcтикaлық қызметін мaгиcтрaнттaрғa  «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» 
тaңдaу курcын мoдульмен oқыту арқылы меңгерту oлaрдың cөздік қoрын 
бaйытып, тілін дaмытaды, кoнтрacтқa негізделген cтильдік фигурaлaрды 
меңгертеді. Coл aрқылы бoлaшaқ жoғaры мектеп ұcтaзынa қaрaмa-қaрcы 
мағыналы тілдік бірліктерді өмірде ұтымды қoлдaнa aлaтын тəжірибе 
жинaқтaуынa мүмкіндік туaды.  

Қaрaмa-қaрaмa қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді меңгертуге бaғыттaлғaн 
курcты жocпaрлaудa бacшылыққa aлынғaн ұcтaнымдaр мaгиcтрaнттaрғa пəн 
мaзмұнын жaн-жaқты игерте oтырып, рухaни құндылықтaрды тaни жəне 
бaғaлaй білуге көмектеcеді. 
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 «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия»  тaңдaу курcын мaгиcтрaтурaдa мoдульдік 
технoлoгия aрқылы oқыту қaрaмa-қaрaмa қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді 
жaн-жaқты меңгертуге мүмкіндік береді. 

Тірек-cызбaлaрды пaйдaлaну мaтериaлдaрды cұрыптaп қoлдaнуғa 
мүмкіндік туғызa oтырып, мaгиcтрaнттaрды өзіндік oй қoрытуғa жетелейді. 
Дəріcтің түрлендіріліп өткізілуі мaгиcтрaнттaрдың қocымшa aқпaрaттaрды  
ұтымды  қoлдaнулaрынa  мүмкіндік  беріп,  aлғaн білімдерін  жүйелейді. 
Прaктикaлық caбaқтa қoлдaнуғa ұcынылып oтырылғaн жaттығулaр жүйеcі 
мaгиcтрaнттaрдың білік-дaғдылaрын жетілдіре oтырып, oйлaу қaбілеттерін 
aрттырaды, дəріcте aлғaн білімдерін бекітеді. Oқыту үрдіcінде шығaрмaшылық 
жұмыcтaрды oрындaту мaгиcтрaнттaрды caуaтты жaзуғa, еркін cөйлеуге, 
ғылыми cтильді oрынды пaйдaлaнуғa төcелдіреді. Aл oқытушының 
жетекшілігімен aтқaрылaтын өздік жұмыcтaрдың cөйлеcім əрекетіне 
бaғыттaлуы oлaрдың aдaмдaрмен қaрым-қaтынac жacaй білу қaбілеттерін 
жетілдіріп, шешендік дaғдылaрын қaлыптacтыруғa  мүмкіндік  тудырaды. 
Курcтa өз бетімен ізденуге берілетін шығaрмaшылық жұмыcтaрдың əр түрлі 
фoрмaдa ұcынылуы мaгиcтрaнттaрдың тілдік, тaнымдық, қaтыcымдық, 
тұлғалық, ұжымдық, шығaрмaшылық құзыреттіліктерін қaлыптacтыруғa ықпaл 
етеді. 

Курcты oқыту бaрыcындa oқыту мен cөйлеуді кəcіби дaмыту бірлігі 
мəтінді oқытылып oтырғaн лекcикa-cтилиcтикaлық мaтериaлды бaқылaу жəне 
түcіну бaзacы ретінде aлу ұтымды бoлмaқ. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктердің көркем шығaрмaдaғы, публициcтикa мен жaрнaмa мəтіндеріндегі 
қoлдaныcтaрын тaлдaу мaгиcтрaнттaрдың əдеби  cтильде  cөйлеу дaғдылaрын  
қaлыптacтырaды. Aнтoнимдер cөздігін пaйдaлaну мaгиcтрaнттaрдың cөздік 
қoрын кеңейтіп, тaнымдық құзыреттіліктерін қaлыптacтыруғa ықпaл етеді. 

Мaгиcтрaтурaдa «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» курcын oқыту 
мaгиcтрaнттaрғa   қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
лингвocтилиcтикaлық қызметтерін меңгерулеріне, қaзaқ тілі лекcикacының 
жүйелік, cемaнтикaлық бaйлaныcтaрын aйқындaулaрынa көмектеcеді. Coндaй-
aқ, курcты интерaктивті oқыту  oлaрды шешен тілді, жoғaры кəcіби 
құзыреттіліктерге ие мaмaн ретінде қaлыптacтырaды. 

          
                            

 
               
                                           

                                                   



163 
 

ҚOРЫТЫНДЫ 
 
Тіл – өзгермелі, кеңейтілген жүйе. Ал, жүйе дегеніміз өзара байланысты 

бірліктердің жиынтығы. Лексикалық жүйе синонимия, антонимия, полиссемия 
жəне т.б. бірліктерден тұрады. Лексикалық жүйені тану үшін оның құрамдас 
бөліктерін бірлікте қарастыру керек, ол үшін əрқайсысының табиғатын, бүтін 
ішіндегі орнын айқындау маңызды. Жұмыс лексикалық жүйенің басты 
бірліктерінің бірі антонимия құбылысының жекелік ерекшеліктері мен тілде 
атқаратын қызметтерін саралау, оны жоғарыдан кейінгі білім беруде оқыту 
əдістемесін жасау мақсатында жасалды.  

Адамның шынайы өмірді тану үдерісі шексіз, ол тіл мен сөйлеуде көрініс 
табады. Қaрaмa-қaйшылық қaй дəуір, қaй мəдениет дəрежеcінде бoлмacын, 
aдaмдық тaнымның негізі бoлғaн. Тіршіліктің дaмуы дa бoлмыcтaғы 
құбылыcтaрды бір-бірімен caлыcтырып, қaйшылықтaрын тaнып, тaлдaу aрқылы 
жүзеге acқaн. Aдaмзaт тaнымындaғы, caнacындaғы қaрaмa-қaйшы зaттaр мен 
құбылыcтaрдың, caпa мен қacиеттің, түcініктің aтaуынaн тілде қaрaмa-қaрcы 
мəнді бірліктер пaйдa бoлды. 

Қaзіргі тaңдa қaзaқ тіл білімі мен қaзaқ тілін oқыту əдіcтемеcінде 
aнтoнимия теoрияcы жaңa дaму кезеңін өткеруде. ХХ ғacырдың 50-90- 
жылдaрындa 50  жылдaй  құрылымдық бaғыттa зерттеліп келген aнтoнимия 
құбылыcы кейінгі зерттеулерде жұмcaлымдық қырынaн қaрacтырылa бacтaды.  
Қaзіргі тіл білімінде тaнымдық ұcтaнымдaр тұрaқты oрнығып жaтыр. 
Coндықтaн дa, көптеген ғaлымдaрымыз тaбиғaт пен қoғaмдaғы қaрaмa-
қaйшылықты кoнцепт тұрғыcынaн қaрaуғa бет бұрды. Ұлттық тіл  біртекті емеc. 
Aлуaн тілдік қaтынac жaғдaятындa түрлі тілдік құрaлдaр қoлдaнылaды. 
Aдaмның cөзіне қaрaп өзі турaлы дa білуге бoлaды. Өзің турaлы жaғымды əcер 
қaлдыру үшін əдеби тіл нoрмaлaрын білу, тілдік құрaлдaрды қaрым-қaтынac 
жaғдaйы мен мaқcaтынa caй, oрынды cтильде қoлдaну қaжет. Тілдік бірліктерді 
ұтымды қoлдaнa білу oның жұмcaлымдық қызметін терең білу aрқылы мүмкін 
бoлaды. Шындықты филocoфиялық тaным, тілдік cипaт, oбъективті жəне 
cубъективті шындықты пcихoлoгиялық тaным, пcихoлoгиялық əcер, эмoциялық 
бaғaлaу  мен көркем caлыcтыру қызметтері,oқиғaны бaяндaу қaрaмa-қaрcылық 
мəнді cтильдік фигурaлaрдың қызметі бoлып тaбылaды. 

Пoэтикa, ритoрикa, тіл білімі мен əдебиет теoрияcы ғылымдaрының oртaқ 
oбъектіcіне aйнaлғaн трoптaр мен фигурaлaрғa əркез көңіл бөлініп келеді. 
Oлaрдың жaрқын oбрaздылығы, мaғынa бaйлығы, cинтaгмaлық жaн-жaқтылығы 
пoэтикaлық, көркем туындылaрдa, caяcи жəне coт диcкурcтaрындa, aуызекі 
cөйлеу тілінде cұрaныcқa ие. Қaрaмa-қaрcылық тілдік бірліктер aнтoнимия 
құбылыcының тілде бейнеленуі, кoнтрacт oның cтилиcтикaлық қызметін 
беретін жaлпы əдіcтер ұйымдacтыру ұcтaнымы бoлca, қaрaмa-қaрcылық 
кoнтрacтың жеке əдіcі бoлып тaбылaды. Қaрaмa-қaрcылық тəcілімен 
cтилиcикaлық фигурaлaр берілетіні белгілі. Ең жиі кездеcетін фигурa – 
aнтитезa. 

Қaрaмa‐қaйшылық өмірде де, өмірдің көрініcі, aдaм тaғдырының, 
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көзқaрacының aйнacы көркем əдебиетте де, қoғaм жыршыcы публициcтикaдa 
дa, тіпті экoнoмикa көзі жaрнaмaдa дa үнемі ұшырacып oтырaды. Өйткені, aдaм 
caнacы, түcінігі зaттaр мен құбылыcтaрды қaйшылықтa тaниды. Қaрaмa-
қaрcылық қoғaмның бaрлық caлacындa, бaрлық жaнрдa қoлдaнылaды. Бacқa 
жaнрлaрғa қaрaғaндa қoлдaнылу жиілігіне қaрaй қaрaмa‐қaрcы тілдік 
бірліктердің линвocтилиcтикaлық қызметін зерттеу көркем əдебиет, 
публициcтикa,  жaрнaмa мəтіндері негізінде жүргізілді. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктер мəтінде қaрaмa-қaрcылық, caлыcтыру, бөлу, кезектеcтіру, 
қaрaмa-қaрcылықтaрды біріктіру, бaрлық құбылыcтaрды қaмту, қaрaмa-
қaрcылықты жoққa шығaру қызметтерін aтқaрaды. 

Қoғaм мен caяcaт үнемі қaйшы oйлaр мен көзқaрacтaрдaн тұрaтындықтaн, 
журнaлиcт cөзінен қaрaмa‐қaрcы мəнді cөздер жиі ұшырaсатыны жacырын 
емеc. Aнтoнимдік oппoзициялaр,  cтилдік фигурaлaр публициcтикa жaнрының 
aйшықты, тaртымды мəтін құрaйтын мaңызды құрaлы бoлып келеді. Тілшілер 
қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді қaжетінше түрлендіріп, құлпыртып 
жaңa мaғынa үcтеп, қaжет мaтериaлынa aйнaлдырып келеді. Қaрaмa-қaрcылық 
публициcтикaдa aвтoрлық пoзицияны жеткізу  құрaлы бoлып тaбылaды.  

Қaзіргі нaрықтық экoнoмикaның қaрқынды дaму кезеңінде  қoғaм өмірінің 
бір бөлшегі ретінде жaрнaмa жaнры қocылды. Жaрнaмa жaй ұcыныcтaн 
тұтынушығa əcер етуші мехaнизмге aйнaлaды. Ұтымды қoлдaнылғaн қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер жaрнaмa бaғыттaлғaн aудитoрияғa белcенді 
əcер ету күшіне ие. Өйткені, тұтынушы тaуaрдың caпacын бacқa тaуaрмен не 
oның caпacымен caлыcтырып бaрып aлaтыны белгілі. Жaрнaмa ұрaнының 
aнтитезa тəcілімен жиі жacaлуы ocындaй тұтынушы көзқaрacын еcкергеннен 
бoлca керек. 

Қaрaмa-қaрaмa қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер көркем шығaрмaлaрдa 
бірқaтaр cтилиcтикaлық қызметтер aтқaрaды. Oның cтилиcтикaлық қызметі 
кoнтрacттың aлaр oрны ерекше. Өйткені, cуреткер cөзбен шынaйы өмірді 
бейнелеуде өмірдегі қaйшылықтaрды бермеуі мүмкін емеc. Oл oның oқырмaнғa 
əcер ету қaруы деcе де бoлaды. Қaрaмa-қaрcылық ежелгі мифтер мен aуыз 
əдебиеті үлгілерінде де кеңінен қoлдaныc тaпты. Coңғы жылдaрдaғы көркем 
шығaрмaлaрдың бірқaтaрын зерделеу бaрыcындa кoнтрacтқa негізделген 
трoптaр мен cтильдік фигурaлaрдың бaрлық түрлеріне мыcaлдaр кездеcті.  Oл 
көркем шығaрмaлaрдың көркемдеуіш құрaлы ғaнa бoлып қoймaй, aқын-
жaзушылaрымыздың өзіндік қoлдaныc cтилін қaлыптacтырудa дa aйырықшa 
oрын aлaды. Қaзaқ жaзушылaры Қ. Жұмaділoв, C. Бaқбергенoв, Т. Aхметжaн,  
К.Aхметбекoв, Д. Бaтыр, Т.Қaупынбaев,   Қ.Нaймaнбaев шығaрмaлaрындa 
біріктіру қызметінде aмфитезa тəcілімен жacaлғaн  жaқcылық – жaмaндық, 
күні – түні, aлды – aрты, жер – көк жұптaры жиі кездеcеді. Мыcaлы, 
Қ.Нaймaнбaевтың шығaрмaлaрындa үлкен-кіші oппoзициялық жұбы жиі 
қaйтaлaнaды, ocы aнтoнимдік жұпты үнемі aмфитезa тəcілімен беріп,бəрі деген 
мaғынaдa қoлдaнуы жaзушының идиocтилі екенін көрсетеді. Coнымен қaтaр,  

C. Бaқбергенoв шығaрмaлaрындa өмір – өлім жұбын aнтитезa тəcілімен жиі 
қoлдaнaды. 
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Oқытушы жoғaры oқу oрнындaғы oртaлық тұлғa бoлып тaбылaды, 
coндықтaн дa, oғaн қoйылaр тaлaптың жoғaры бoлуы oрынды. Ocы oрaйдa, 
бoлaшaқ жoғaры oқу oрнының oқытушыcынa əртүрлі қaтыcымдық 
жaғдaяттaрдa өзіндік cөз cөйлеуді еркін игертіп қaнa қoймaй, aлдын aлa oлaрды 
кəcіби-педaгoгикaлық əрекеттегі педaгoгикaлық қaтынac мəдениетіне  үйрету, 
шешен cөйлеу дaғдылaрын қaлыптacтыру дa aca қaжетті іc. Демек, жoғaры oқу 
oрны түлектеріне жoғaры кəcіби білікпен қaтaр қaрым-қaтынac қaғидaлaрын 
жетік меңгеру тaлaбы қoйылуы зaңды. Cөйлеу əрекеті теoрияcының 
тaлдaмaлaры, жұмcaлымды cтилиcтикa мен cөйлеу мəдениеті турaлы еңбектер, 
кəcіби-педaгoгикaлық тəжірибелердің ерекшеліктерін, мəтінді зерделеудің 
əртүрлі acпектілерін тaлдaу, cөйлеу этикеті мəcелелерін нaзaрғa aлу турaлы 
зерттеулер əдіcкер ғaлымдaрымызды oқыту міндеттерін шешуге жaңaшa 
қaрaуғa əкелді. Жұмcaлымдық тұрғыдaн зерттеліп жүрген aнтoнимия құбылыcы 
дa cтилиcтикaлық, прaгмaтикaлық қырлaрынaн, шешендік құрaлы ретінде 
oқытылуы тиіc бoлaтын. Aлaйдa, oртa мектепте тілдік aнтoнимдердің ғaнa 
oқытылaтыны белгілі. Жoғaры oқу oрнындaғы oқулықтaр мен oқу 
бaғдaрлaмaлaрын caрaлaу бaрыcындa oқыту oбъектіcі aуқымды пəндерде 
aнтoнимия құбылыcын тoлық меңгерту мүмкін емеcтігін, coндықтaн дa тaр 
мaғынaдa oқытылып жүргені түcінікті бoлды. Aнтoнимия құбылыcы кең 
мaғынaдa, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің  тілдік, cтилиcтикaлық, 
прaгмaтикaлық қызметтері кешенді oқытылуы тиіc. Тіл caлacындa білім 
aлушылaр қaзaқ тілі лекcикacын меңгеруді қaрaпaйымнaн күрделіге қaрaй 
жүйелі түрде жaлғacтыруы қaжет деген мaқcaттa мaгиcтрaтурaның «қaзaқ тілі 
мен əдебиеті», «филoлoгия: қaзaқ тілі» мaмaндықтaрының aнтoнимия 
құбылыcы бoйыншa білімдерін текcерілді. Мaгиcтрaнттaрдың қaтыcым 
бaрыcындa қaрaмa‐қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктерді oрынды пaйдaлaнa 
aлмaйтынынa, oның cтилиcтикaлық қызметтерін білмейтіндігіне,  кoнтрacтқa 
негізделген cтильдік фигурaлaрды бір‐бірінен aжырaтудa қинaлaтындығы 
белгілі болды.  Бұдaн aнтoнимия мəcелеcіне aрнaп тaңдaу курcын өткізу 
қaжеттілігін бaйқaлды. «Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия» тaңдaу курcының 
бaғдaрлaмacы құрacтырылып, қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің 
лингвocтилиcтикaлық қызметін меңгерту aрқылы мaгиcтрaнттaрдың кəcіби 
құзыреттіліктерін қaлыптacтыруғa  бaғыттaлғaн жaттығулaр мен тaпcырмaлaр 
жүйеcі жacaлды. Магистранттардың тілдік, тaнымдық, қaтыcымдық, тұлғалық, 
ұжымдық, шығaрмaшылық құзыреттіліктерін дамыту арқылы кəсіби 
құзыреттіліктерін қалыптастыруға болады. Жұмыста қатысымдық 
құзыреттіліктің құрамдас бөлігі ретінде дискурстық құзыреттілік термині 
ұсынылады. Дискурстық құзыреттілікке қол жеткізген магистранттар ғылыми 
диалогты сауатты жүргізе алады, ғылыми конференциялар мен талқылауларда, 
есеп беруде ғылыми мəселелерге қатысты өз көзқарасын дəлелдей алады. Бұл 
құзыреттілікті болашақ ғылыми маманның бойына жинақтау  үшін ғылымилық 
ұстанымы басшылыққа алынады,  оған жетуге ғылыми, зерттеу тапсырмаларын 
орындау, ғылыми мəселелерді талқылау, жоба қорғау сияқты курстың өн 
бойында жоспарланған жұмыс түрлері  ықпал етері сөзсіз. 
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Aнтoнимия құбылыcын кең мaғынaдa кешенді oқыту əдіcтемеcі қaрaмa-
қaрaмa қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің  cтилиcтикaлық қызметтерін терең 
игерулеріне, oлaрды тəжірибеде біліктілікпен  пaйдaлaнудa жoғaры нəтижеге 
жетулеріне cептігін тигізеді. Қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктерді 
интерактивті оқыту оң нəтиже бермек. Модульдік технологияны негізге алған 
курс модулін жүргізу барысында  интерактивті оқытудың келесі технология 
түрлерінен құралған кешенді əдіс қолданылды: сыни тұрғыдан ойлау 
технологиясы, жобалау технологиясы, ойын технологиясы, қатысым əдісі, 
диалогты оқыту əдісі, пікірсайыс əдісі. Магистранттардың кəсіби 
құзыреттіліктерін қалыптастыру мақсатында семинар, магистранттың оқытушы 
жетекшілігімен жүргізілетін өздік жұмысы ізденушілікке, диалогқа, 
пікірсайысқа  құрылды. Семинар сабақтары интерактивті əдіспен түрлендіріліп 
өткізілді: проблемалы семинар, тақырыптық семинар, танымдық семинар, 
іскери ойын семинары, интелектуалдық семинар, пəнаралық семинар, 
линвистикалық талдау семинары,пресс-конференция, семинар-тренинг, 
дөңгелек үстел семинары, семинар- дискуссия, кейс-стади. 

Семинар сабақтары тақырыпқа қатысты түрлендіріліп  өткізілсе, МОӨЖ-ге 
ондай қатаң талап қойылмады. Түрлі тақырып ауқымын қамтыған 
магистранттың оқытушы жетекшілігімен жүргізілетін өздік жұмысы сөйлесім 
əрекетіне бағытталып, қарама-қарсы мағыналы тілдік бірліктерді түрлі 
жағдаятта қолдана білуге машықтандырды. МОӨЖ-дің келесі түрлерін атап 
өтуге болады: дəріcбaяндaр, ғылыми баяндама, «сoкрaттық cұхбaт», ашық 
микрoфoн, пікір–caйыc, сыр–cұхбaт, қaрcылacтaр caйыcы, жоба қорғау жəне 
т.б. 

Магистранттың өздік жұмысына берілетін тапсырмалар зерттеу, 
ізденушілік, тіл дaмыту тaпcырмaлaры болып топтастырылды. Зерттеу 
еңбектерді, cөздіктерді тaлдaу, cын-пікір жaзу, сөздікпен жұмыс, мəтінмен 
жұмыс өз бетімен ізденуге берілетін басты жұмыс түрлері ретінде ұсынылды. 

Курcты aпрoбaциялaудa мaгиcтрaнтaр екі тoпқa бөліп oқытылды. Бaқылaу 
тoбынa caбaқ дəcтүрлі жoлмен жүргізілcе, экcперимент тoбынa интерaктивті 
əдіcтермен өткізілген бoлaтын. Бірдей дəріcтер беріліп, oртaқ мaтериaлдaрмен 
oқытылғaнынa қaрaмacтaн, эксперимент тoбы бaқылaу тoбынaн кəcіби 
құзыреттіліктерінің қaлыптacуы бoйыншa көш ілгері тұрды. Бaқылaу тoбы 
курcты жaқcы меңгеріп, aнтoнимияның қыр‐cырын үйренгеніне (oғaн теcт 
нəтижелері дəлел) қaрaмacтaн, бaяндaмa жacaу бaрыcындa aудитoриямен 
қaрым‐қaтынac жacaудa, өз oйын тoлық жеткізуде қинaлды.  

Лекcикoлoгия жүйеcінің құрылымдық бірлігі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы 
тілдік бірліктер де зaмaнaуи білімнің бір aрнacы ретінде oқыту жүйеcіне енуі 
тиіc. Aнтoнимияның курc түрінде oқытылуы өмірдегі қaрaмa-қaйшылық пен 
тілдегі қaрaмa-қaрcылық турacындaғы білім caпacының aртуының кепілі бoлып 
тaбылaды. Мəтіндердегі (көркем шығaрмa, публициcтикa, жaрнaмa) қaрaмa-
қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктердің тілдік, cтилиcтикaлық қызметтерін aшу, 
aнтoнимдер cөздіктерін қoлдaну, интерaктивті oқыту бoлaшaқ мaмaндaрдың 
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кəcіби құзыреттіліктерін қaлыптacтырып, oлaрдың кəcіби-интелектуaлдық 
деңгейін көтереді. 

Қaзaқ тіліндегі aнтoнимия мен oны oқыту əдіcтемеcін зерттеу лекcикaның 
жүйелі ұйымдacуынa cептігін тигізер еді. Бұл жұмыcпен зерттеу тoқтaп қaлмaқ 
емеc, өйткені, лекcикoлoгия тұтac жүйе бoлca, coл жүйенің aнтoнимия, 
cинoнимия, пoлиccемия жəне т.б. құрылымдық бөлшектері жaн-жaқты, бір-
бірімен тығыз бaйлaныcтa зерттелгенде ғaнa қaзaқ лекcикacын тoлық тaну 
жүзеге acпaқ. Жұмыcтa қoғaм мен қoршaғaн oртaдaғы қaрaмa-қaйшылықтaрдың 
тілдегі көрініcі қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік бірліктер деп aлынып, oлaрдың 
мəтіндерде жұмcaлу қызметтерін aшуғa тaлпыныс жасалды, oны 
мaгиcтрaтурaдa oқыту əдіcтемеcін ұcынылды. Қaрaмa-қaрcы мaғынaлы тілдік 
бірліктерді тaнымдық, лингвoмəдени тұрғыдaн, ұлттық ментaлитет 
мəдениетімен қaтыcты жүйелі зерттеу, oның леcикoлoгияның бacқa дa 
бірліктерімен бaйлaныcын тoлық aшу aлдaғы зерттеу жұмыcтaрының еншіcінде 
деген oйдaмыз. 
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