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Қазақстан Республикасының Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаев мырзаға 

 

Көшірмесі  

Қазақстан Республикасының Ғылым 

және жоғарғы білім Министрі 

Саясат Нұрбек мырзаға 

 

Аса құрметті Қасым-Жомарт Кемелұлы! 

Мен қазақ тілінің латын графикасындағы әліпбиінің 4 (төрт) жобасындағы 

қателіктерді көрсетіп, Сізге 4 рет хат жаздым (http://e-zerde.kz/ЛАТИНИЦА/). 

Оларға жауап ретінде  менің хаттарымды бұрынғы  ҚР Білім және Ғылым 

Минстрлігіне, Мәдениет және спорт Министрлігіне жіберілгендері туралы ақпарат 

алдым. Олар мені өздерінің қарамағындағы А. Байтурсынұлы атындағы Тіл білімі 

институтында, Ш.Шаяхметов атындағы Тіл қазына ұлттық ғылыми-практикалық 

орталығында және Тіл комитетінде баяндама жасауды ұсынды.  

Мен осы ұсыныстар негізінде қазақ тілінің латын графикасындағы әліпби 

жобаларында қателердің бар екендігін дәлелдеп, өзімнің жобам туралы Тіл білімі 

институтында 3 рет, Тіл қазына ұлттық ғылыми-практикалық орталығында 1 рет  

және бұрынғы Тіл комитетінде 1 рет  баяндама жасадым.  Бірақ олардан менің 

жобамды мақұлдауға болатындығы немесе болмайтындығы туралы шешім ала 

алмадым. Себебі, әліпбиге байланысты ешқандай қойылған сұрақ немессе айтылған 

ұсыныс болмады және олар маған уәде еткен баяндама туралы Хаттама да берген 

жоқ. Нәтижесінде, қате әліпбиге жұртты оқытып, оған сәйкес қате орфографиялық 

ережелер даярлап, қазақ жазуын бір графикадан екінші графикаға қате аударатын 

программалар әзірлеу  және басқа да керек емес шараларды өткізу үшін мемлекеттік 

қаржы зая жұмсалды.      

Кез келген тілдің әліпбиін құрмастан бұрын, оның дыбыстық жүйесін 

айқындап алу керек. Кез келген әліпбиге  қойылатын талаптардың ең маңыздысы 

әліпбидің дұрыстығы. Олай болмағанда, әліпби қолдануға жарамсыз болады, себебі 

ол кейбір сөздерді дұрыс жаздырмайды және тілдің төл ережелерін қолданғанда 

қайшылықтар тудырады - бұл жағдай қолданыстағы кириллицадағы әліпбиде (и) 

және (у) дыбысына қатысты орын алған.  

Қазақ тілінің келешегі оның латын графикасындағы әліпбиі ғана емес, қазақ 

тілінде жасанды интеллектті жасауда. Себебі, оның ғылыми-технологиялық 

нәтижелерін экономикалық, әлеуметтік және басқа салаларға енгізу елімізді 

алдыңғы қатардағы елдердерге жақындататыны сөзсіз.   Осы туралы сілтемеде:  
https://aikyn.kz/249094/altynbek-sh-ripbay--k-azak--tili-zhasandy-intellekttin--tiline-aynalug-a-tiis     

Осы хаттың Қосымшасында өзімнің Turklang атты Халық аралық ғылыми 

конференцияда (http://www.turklang.net/ru/) баяндалған ғылыми мақалам ұсынылған.   

  
Қосымша:  Қазақ тілі жазбасын латын графикасына көшіру проблемалы, 17 бет. 

Алтынбек Әмірұлы ШӘРІПБАЙ 

Мекен -жай: Астан, VIP-қалашық ІІ , Шолақ көше 37, үй 3.  

е-mail: sharalt@mail.ru, Телефон: 8 701 777 1652.  

https://www.gov.kz/memleket/entities/sci/about/structure/people/28373
https://www.gov.kz/memleket/entities/sci/about/structure/people/28373
https://aikyn.kz/249094/altynbek-sh-ripbay--k-azak--tili-zhasandy-intellekttin--tiline-aynalug-a-tiis
http://www.turklang.net/ru/
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Қосымша  

 

ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ ЖАЗБАСЫН ЛАТЫН ГРАФИКАСЫНА КӨШІРУ 

ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

   
Шәріпбай Алтынбек Әмірұлы 

 

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті   

Жасанды интеллект технологиялары каферасының профессоры, т.ғ.д., 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сыйлығының лауреаты 

 

Андатпа:  

Бұл жұмыста қазақ тілі жазбасының қазіргі мәселелері және оның рөлі мен дамуының 

маңыздылығы туралы ақпарат берілген. Қазақ тілінің кириллицаға негізделген қазіргі 

әліпбиінің қателігі дұрыс еместігі оның дыбыстық жүйесіне кірмейтін және морфологиялық 

заңдылықтарды бұзатын фонемаларды таңбалайтын әріптердің енгізілуіне байланысты 

дәлелденеді. Қате әліпбиді өзгерту қазақ жазбасын реформалау қажеттілігін негіздейді. 

Латын графикасына негізделген қазақ тілінің әліпбиінің бекітілген нұсқасындағы және 

оның орнына ұсынылған жаңа нұсқалардағы қателер мен қайшылықтар көрсетілді. Барлық 

нұсқада қазақ тілінің дыбыстық жүйесі нақтыланбаған, бұл «Алдымен сөйлеу, кейін жазу» 

деген қағидаға қайшы келеді. 

Қазақ тілінің дыбыстық жүйесін нақтылау үшін көптеген табиғи тілдер үшін 

қолданылатын компьютерлік программалар арқылы қазақ дыбыстарының артикуляциялық 

және акустикалық ерекшеліктерін анықтау мақсатында тәжірибелер жүргізілді. 

Артикуляциялық талдауда қазақ жазуындағы түрлі қайшылықтарды тудыратын дауысты 

дыбыстарға ерекше көңіл бөлінді. Қазақ тілінің дауысты дыбыстарын үш бинарлық (екі 

мәнді) артикуляциялық белгі бойынша дәстүрлі сараптау емес, төрт бинарлық белгіге 

негізделген жаңа сараптауды қолдану ұсынылады. Акустикалық талдауда формантты 

талдау әдісі қолданылды, ол спектрограммадағы белгілі бір форманттарды анықтауға 

бағытталған. Формантты спектрограф көмегімен алады. Сандық жағынан форманттар 

сөйлеу спектріндегі максимумдарға сәйкес келеді және әдетте спектрограммаларда 

көлденең жолақтар ретінде пайда болады. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің құрамы мен 

жіктелуін анықтағаннан кейін латын графикасына негізделген әліпбидің екі нұсқасы 

ұсынылады: біріншісі диакритикалық белгілер арқылы түрік әліпбиіне негізделген; 

екіншісі диграфтарды қолданатын ағылшын әлірбиіне негізделген. Қорытындылай келе, 

Қазақстанда жасанды интеллект пен Есептеу  лингвистикасының (Computational linguistics) 

әдістері мен технологиялары негізінде қазақ тілінде интеллектуалды жүйелерді құруға 

байланысты жүргізіліп жатқан жұмыстар туралы ақпарат беріледі, оның нәтижелері 

дереккөздер тізімінде көрсетіледі.  

Кілт сөздер:  

Аллофон – мағына ажыратпайтын және әліпбиде өзімен үндес фонеманы таңбалайтын 

әріппен таңбалатын тілдің ең кіші фонетикалық бірлігі. 

Фонема – мағына ажыратын және әліпбиде жеке әріппен таңбаланатын тілдің ең кіші 

дыбыстық бірлігі. 

Диакритика – үндес фонемаларды таңбалауда қолданылатын, дыбыстың екпінін және 

басқа фонетикалық қасиетін білдіретін және әріптің үстіне, астына немесе жанына 

қойылатын белгі. 

Диграф – екі әріптен тұратын және фонемалар мен олардың негізгі дыбыстарын таңбалау 

үшін қолданылатын құрама жазба таңба. 

Орфография – жазудағы сөздер мен сөйлеудің грамматикалық пішінің біркелкі берілу 

ережелері жүйесінен тұратын тіл білімінің саласы. 
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1. Кіріспе 

Қазақ тілі – қазіргі Қазақстан территориясында өмір сүрген туыстас түркі тайпаларының 

тілдері сияқты көп ғасырлар бойы қалыптасқан көне тарихы бар түркі тілдерінің бірі. 

Сондықтан ол кез келген көне тіл сияқты өзінің тарихын, табиғи тілдік ерекшеліктері мен 

мүмкіндіктерін зерделеуді қажет етеді. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасында және әлемнің көптеген елдерінде тұратын 

қазақтардың ұлттық тілі [1]. Демек, ана тілінде сөйлейтіндердің негізгі қарым-қатынас 

құралы қызметін атқаратын кез келген ұлттық тіл сияқты қазақ халқының күнделікті 

өмірінде қолдану үшін зерттеліп, дамытылуы қажет. 

Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі [2]. Сондықтан ол кез келген 

мемлекеттік тіл сияқты Қазақстанда мекендейтін халықтардың қарым-қатынас құралы 

қызметін атқарып, мемлекет тарапынан қолдау тауып, өз қызметінің барлық саласында, 

оның ішінде басқа елдермен сыртқы қарым-қатынаста да қолданылуы тиіс. Қазақстан 

әлемдік қауымдастыққа кіріге отырып, мемлекеттік тілді дамытудың жеткілікті (әлемдік 

деңгейге қатысты) деңгейін қамтамасыз етуі тиіс. 

Қазақ жазуы VI-X ғасырлардағы көне түркі руна жазбаларынан бастау алады. Таңбалары 

Күл-Тегін құлпытасындағы Орхон-Енисей жазуында қашалған көне түркі әліпбиінің бір 

нұсқасының кілтін алғаш рет 1893 жылы швед ғалымы Вильгельм Томсен тапты  (әліпби 

белгілерінің мағыналарын анықтады) [3]. Б.з. V-III ғасырлардағы Орхон-Енисей 

жазбаларына жақын руникалық жазбалар Алматыдан 50 шақырым жерде, «Алтын адам» 

жерленген Есік қорғанынан табылды. Бұл жазулар «Есік жазбасы» деп аталады, олар 

сырттай олардың орхон-енисей жазуын еске түсіретін 26 таңбадан тұрады. Сондықтан 

кейбір зерттеушілер Есік жазуының ұрпағы кейінгі классикалық Орхон-Енисей жазуы 

болуы мүмкін деп таниды [4]. 

Ислам дінінің түркі әлемінің жазба тілінде таралуына байланысты б.з. IX-XX арасында 

араб әліпбиі қолданылды, өйткені оған мұсылмандардың қасиетті кітабы Құран жазылған. 

Сол әліпбиде қаншама ғалымдар, ұстаздар, ақындар дүниежүзілік ғылым, білім, мәдениет 

қазынасына енген мың жылдан астам өлмес туындыларын жасап келеді. Алайда семит 

тілдері үшін жасалған және араб тілінің талаптарына жақсы бейімделген араб әліпбиі түркі 

тілдерінің бай дыбыстық жүйесін толық көрсете алмады: ондағы бірқатар таңбалар түркі 

тілдеріне қажет болмады және, керісінше, түркі тілдерінде бар көптеген дыбыстар 

табылмады, оның шағылыстары бар. Нәтижесінде түркі тілдері қолданатын араб әліпбиіне 

өзгерістер енгізу қажеттілігі туды. Араб жазуына негізделген түркі жазуының «Усул әл-

жәдид» деп аталатын жаңа әдісін алғаш рет Қырым татарларының көрнекті ағартушысы 

Исмаил Гаспралы ойлап тапты. Оның әдісінің мәні араб әліпбиін дыбыстар мен әріптерді 

сәйкестендіретін дыбыстық өңдеуде жатыр, бұл тілді буындық зерттеуді ұсынған ескі 

Усуль әл-қадим әдісінен айырмашылығы, жеке әріптер буынға біріктірілген кезде, 

дыбыстар мен әріптерді сәйкестендіреді, ал сөздер кейін буындардан құралады. Жаңа әдіс 

араб тілінің негізгі айтылуындағы кемшіліктерді азайтуға және сауат ашуға үйрету мерзімін 

2-3 есеге қысқартуға мүмкіндік берді [5]. 

ХХ ғасырда қазақ тілі әліпбиін 3 (үш) рет өзгертті [6]. Қазақ тілінің қазіргі теориясының 

негізін салушы Ахмет Байтұрсынов «Усул әл-жәдид» әдісін қолданып, алғаш рет 1912 

жылы қазақ жазуын араб графикасына негізделген жаңа әліпбиге көшірді. Ол үшін қазақ 

тілінің 28 дыбыстан тұратын дыбыс жүйесін жүйеге келтіріп, нақтылады, оларда 5 дауысты, 

19 дауыссыз фонема және 4 жіңішке дауысты дыбыс аллофондар деп саналды (шын мәнінде 

олар фонемалар болатын). Одан кейін қазақ дыбысынан басқаларын таңбалайтын араб 

әріптерінің барлығын алып тастап, араб графикасына негізделген 24 әріптен және 1 арнайы 

таңбадан (апостроф) тұратын қазақ тілінің жаңа әліпбиін әзірледі. Сонымен қатар 

диграфтар жіңішке дауысты дыбыстарды таңбалау үшін қолданылған, олардың бірінші 

жұптары жуан дауыссыз дыбыстарды білдіретін әріптер, ал әрбір диграфта екінші жұп 
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апостроф болатын. Бұл әліпби біздің елде 1929 жылға дейін қолданылған. Басқа елдерде, 

атап айтқанда, Қытайда, Ауғанстанда, Иранда тұратын қазақтар оны күні бүгінге дейін 

қолданып, дауыссыз (в) - [v],  (ф) - [f], (х) - [x] фонемаларын таңбалау үшін тағы 3 әріп 

қосқан, мұнда дөңгелек жақшада фонемалардың атаулары, ал тік жақшаға олардың 

Халықаралық Фонетикалық Әліпбидегі (ХФӘ) белгіленуі [7]. 

Екінші рет 1929 жылы араб негізіндегі әліпбидің орнына 31 әріптен тұратын латын 

әліпбиі қабылданды. Үшінші рет 1940 жылы латын әліпбиіне негізделген әліпбидің орнына 

кириллица негізіндегі 42 әріптік әліпби қабылданды. Онда 31 әріп латын әліпбиіне 

негізделген әліпбидің әріптерімен белгіленген қазақ дыбыстарын, 9 әріп қазақ тіліне тән 

емес орыс тіліндегі дыбыстарды, 2 таңбаны таңбалауге арналған. дауыссыз дыбыстардың 

жіңішкетығы мен жуандығы. Қазіргі уақытта әртүрлі елдерде тұратын қазақтар араб 

(Қытай, Ауғанстан, Пәкістан және Иранда), латын (Еуропада және Америкада Түркияда) 

және кириллица (бұрынғы КСРО республикаларынан құрылған елдерде) негізіндегі әртүрлі 

әліпбиді пайдаланады. жазбаша қарым-қатынасқа және қазақтардың біртұтас ақпараттық-

мәдени кеңістігінің қалыптасуына жол бермеу. 

Жаппай цифрландыру жағдайында көптеген елдер ақпараттық ресурстарды іздеу, өңдеу 

және біріктіру шығындарын, көлемін азайту мақсатында ағылшын әліпбиі болу ұсынылып 

отырған әлемдік ақпараттық кеңістікте бірыңғай әліпбиді қолдану мәселесін талқылауда. 

Сонымен қатар, әлемде шығарылатын барлық компьютерлер мен басқа да электронды 

құрылғылар негізгі латын әліпбиін қолдайды. Егер белгілі бір тілдің әліпбиінде негізгі 

латын әліпбиінің әрпінен кем дегенде бір әрпі ерекшеленсе, онда бұл құрылғыларда осы 

тілдің әліпбиімен жұмыс істеу үшін қосымша қаріптерді, драйверлерді, сұрыптау және 

ақпаратты іздеу программаларын жасау айтарлықтай интеллектуалдық, еңбек, уақыт және 

қаржылық шығындарды талап етеді. 

Қазіргі уақытта адамның интеллектуалдық қызметінің барлық салаларында егеменді 

елдердің тілдерінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау мүмкіндігі бар 

интеллектуалды технологиялар енгізілуде. Мұндай технологияларды құру пәндік 

салалардың онтологияларын құру, табиғи тілдердің грамматикалық (морфологиялық және 

синтаксистік) ережелерін формалдау, жазба бірліктерін (сөздер мен сөйлемдерді) талдау 

мен тудыру үшін тілдік процессорларды әзірлеу бойынша үлкен көлемді күрделі ғылыми-

практикалық жұмысты қажет етеді. 

2. Қазақ тілінің жазуын реформалау қажеттілігі 

Қазақ тілінің жазу жүйесін реформалау қажеттілігін қазіргі кириллица әліпбиінде 

дыбыстық жүйені нақтыламай құрастырылған латын әліпбиінің бекітілген және ұсынылған 

нұсқаларында қателердің болуы дәлелденеді [8]. 

2.1. Кириллицаға негізделген қазақ тілінің әліпбиіндегі қателер 

Қолданыстағы әліпбиде 42 әріп бар, оның 15-і (Аа, Әә, Ее, Ёё, Ии, Оо,Өө, Уу, Ұұ, Үү,  

Ыы, Іі, Ээ, Юю, Яя) дауысты фонемаларды, ал 25 (Бб, Вв, Гг, Ғғ, Дд, Жж, Зз, Йй, Кк, Ққ, 

Лл, Мм, Нн, Ңң, Пп, Рр, Сс, Тт, Фф, Хх, Һһ,Цц, Чч, Шш, Щщ) - дауыссыз дыбыс , ал 

дауыссыз дыбыстардың жіңішкетығы мен жуандығын таңбалау үшін 2 Ьь және Ъъ әрпі 

қолданылады (Қазақ тілінде тек дауысты дыбыстар ғана жіңішке және жуан болады). 

Айта кетейік, Ёё, Ии, Уу Ээ, Юю, Яя, Щщ, Ьь, Ъъ әріптерінің қазақ тіліне еш қатысы 

жоқ, яғни қазақтың төл сөздерінде бұл әріптермен белгіленетін дыбыстар жоқ. Бірақ қазіргі 

қазақ тілінде бұл әріптер негізінен орыс тілінен енген терминдерге қатысты қолданылады. 

Қазақ әліпбиін ауыстырған кезде сөздердің аффикстеріне (жұрнақтар, жалғаулар) 

қатыспайтындықтан, Ээ, Юю, Яя, Щщ, Ьь және Ъъ, әріптерінен емле ережелерін ғана 

өзгертіп, оңай құтылуға болады. Бірақ Ии және Уу әріптеріне қатысты белгілі бір мәселелер 

туындайды, өйткені қазіргі қазақ тілінде олар аффикстердің (қосымшалардың) құрамына 

кіреді. Қазіргі кириллица әліпбиінде Ии және Уу әріптері сәйкесінше орыс тілінің дауысты 

фонемаларын (и) – [i] және (у) - [u] білдіреді. 
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Қазақ тілінің дыбыс жүйесіне (и) – [i] және (у) - [u]  дауысты фонемаларының енуі келесі 

заңдылықтардың бұзылуына әкеледі: 

1) сингармонизм заңы [9]: 

Қазақтың төл түбір сөздерінде дауысты дыбыстар дауыссыз дыбыстармен алмасады, 

жазбада тек жіңішке немесе тек жуан дауысты дыбыстар қолданылады, бірақ бұл әріптерді 

қолданғанда бұл шарт бұзылады. Мысалы, келесі сөздердегі «қиа», «иә», «ауа», «әуе», 

«уақыт», «уәде», «кие», «қия», «қиуа». Дауысты дыбыстардың «саяхат», «сүю», «сұю» 

әріптері жіңішкетығы мен жуандығы ескерілмей қатар келіп тұрады; 

2) Меншіктеу жалғаулары, ІІІ жақ [10]: 

˗ егер сөздің түбірі (түбір немесе түбір + жұрнақ) жуан (немесе жіңішке) дауыстыға 

аяқталса, онда оған үшінші жақтағы «сы» (немесе «сі») меншіктеу жалғауы жалғанады. 

Мысалы, «ана+сы (ана)», «әже+сі (әже)»; 

˗ егер сөздің жуан (жіңішке) түбірі дауыссыз дыбысқа аяқталса, онда оған үшінші 

жақтағы «ы» («і») меншіктеу жалғауы жалғанады. Мысалы, «отан+ы», «жеген+i». 

Бірақ орыс тілінің дауысты дыбыстарын таңбалайтын Ии және Уу әріптерін қазақ 

тіліндегі сөз негізін жазғанда бұл ережелер бұзылады. Мысалы, ереже бойынша «би+сі», 

«ми+сы», «ту+сы» және «гу+сі)» мағынасы жоқ сөздердің орнына, шын мәнінде ережеге 

қайшы, былай би+і», «ми+ы», «ту+ы» және «гу+і)» жазылады. Бұл мысалдар қазақ тілінің 

кириллица негізіндегі қазіргі әліпбиінің қате екенін дәлелдейді. Сондықтан қазақ тілінің 

жазуына реформа жасау керек. 

2.2. Латын графикасына негізделген қазақ тілі әліпбиінің жобаларын талдау 

Қазақ тілі әліпбиінің латын графикасындағы нұсқалары берілген. 

1-Кестеде Қазақстан Республикасы Президентінің 2017 жылғы 26 қазандағы No 56 

Жарлығымен бекітілген әліпби көрсетілген. 

2-Кестеде Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 19 ақпандағы 637 

Жарлығымен апостроф диакритикамен және диграфтармен ауыстырылған қазақ тілі 

әліпбиінің жаңа нұсқасы берілген. 

2021 жылдың қаңтарында А.Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты ұсынған және 

әзірлеген нұсқа 3-Кестеде көрсетілген. 2021 жылдың сәуірінде заң жобасы жарияланды, 

онда Ŋ ŋ әрпі Ñ ñ әрпімен ауыстырылды. Шетел сөздерінде C, X, W белгілері тырнақша 

принципіне негізделген. 

1-Кесте. Латын әліпбиіне негізделген қазақ тілінің бекітілген әліпбиі, 26.10.2017 

№ Жазылуы Дыбысталуы  № Жазылуы Дыбысталуы 

1  A a [а]  17  Ń ń [ң] 
2  Á á [ә]  18  O o [о] 
3  B b [б]  19  Ó ó [ø] 
4  D d [д]  20  P p [п] 
5  E e [е]  21  Q q [қ] 
6  F f [ф]  22  R r [р] 
7  G g [г]  23  S s [с] 
8  Ǵ ǵ [ғ]  24  T t [т] 
9  H h [х], [һ]  25  U u [ұ] 
10  İ i̇ [і]  26  Ú ú [ү] 
11  I i [и], [й]  27  V v [в] 
12  J j [ж]  28  Y y [ы] 
13  K k [к]  29  Ý ý [у] 
14  L l [л]  30  Z z [з] 
15  M m [м]  31  Sh sh [ш] 
16  N n [н]  32  Ch ch [ч] 
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2-Кесте. Қазақ тілінің латын графикасындағы бекітілген әліпбиі, 19.02.2018 

№ Әріп Әріп аты  №  Әріп Әріп аты 

1 A a а  18  O o о 

2 Ä ä ә  19  Ӧ ӧ ө 

3 B b бы  20  P p пы 

4 D d ды  21  Q q қы 

5 E e е  22  R r ыр 

6 F f фы  23  S s сы 

7 G g гі  24  Ş ş шы 

8 Ğ ğ ғы  25  T t ты 

9 H h һы  26  U u ұу 

10 İi ій  27  Ū ū ұ 

11 Iı і  28  Ü ü ү 

12 J j жы  29  V v вы 

13 K k кі  30  Y y ы 

14 L l ыл  31  Z z зы 

15 M m мы   * С, Х, W белгілері шетел 

сөздерінде дәйексөз принципі 

негізінде қолданылады 
16 N n ны   

17 Ññ ың   

 

3-Кесте.  Латын графикасындағы қазақ тілі әліпбиінің 28.01.2021 жылғы нұсқасы 

№ Латын әрпі Кирилл әрпі Дыбыс  № Латын әрпі Кирилл әрпі Дыбыс 

1 A a А а [а]  17 Ñ ñ Ң ң [ң] 

2 Ä ä Ә ә [ә]  18 O o О о [о] 

3 B b Б б [б]  19 Ӧ ӧ Ө ө [ө] 

4 D d Д д [д]  20 P p П п [п] 

5 E e Е е [е]  21 Q q Қ қ [қ] 

6 F f Ф ф [ф]  22 R r Р р [р] 

7 G g Г г [г]  23 S s С с [с] 

8 Ğ ğ Ғ ғ [ғ]  24 Ş ş Ш ш [ш] 

9 H h Х х, Һһ [х], [һ]  25 T t Т т [т] 

10 İi Й й, И и  [й], [и]  26 U u Уу [у] 

11 Iı І і  [і]  27 Ū ū Ұ ұ [ұ] 

12 J j Ж ж [ж]  28 Ü ü Ү ү [ү] 

13 K k К к [к]  29 V v В в [в] 

14 L l Л л [л]  30 Y y Ы ы [ы] 

15 M m М м [м]  31 Z z З з [з] 

16 N n Н н [м]      
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1-кестедегі әліпбиде мынадай кемшіліктер мен қателер бар: 

• кейбір фонемаларды таңбалау үшін диакритика да, диграфтар да қолданылады (2, 8, 17, 

19, 26, 29, 31 және 32-жолдар), қазақ тілінің кейбір жуан дауыссыз және жіңішке дауысты 

фонемалары әртүрлі латын әріптерімен белгіленеді. Мысалы, 1 мен 2, 18 бен19, 25 пен 26-

жолдарындағыдай үндес дауысты фонемалардың таңбаланулары сияқты  емес, 10-жолда 

жіңішке дауысты дыбыс фонемасы (i) - [i] латынның İi диакритикалы әрпімен таңбаланған, 

ал 28-жолда онымен үндес келетін жуан дауысты (ы) - [ɯ] фонемасын диакритикасыз Iı 

әрпімен таңбалаудың орнына басқа латын әрпі Yy арқылы таңбаланған;  

• 9-жолда латынның бір Hh әрпі екі дауыссыз [x] және [h] дыбыстары таңбаланған; 

• 11-жолда бір Iı әрпі екі дыбысты таңбалаған: бірінші дауысты (и) – [і], екінші дауыссыз 

(й) – [у]; 

• 8-жолда диакритикасыз латынның Yy әрпі жуан дауысты фонеманы (ы) - [ɯ] 

таңбалаған, ал 29-жолда диакритикалық Ýý әріпі қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне 

кірмейтін орыс тілінің дауысты дыбысын (у)  - [u] таңбалаған. жуынуы= jýynýy. 

• 32-жолда Ch ch диграфтары дауыссыз (h) - [tʃ] фонемасын таңбаламау керек, өйткені 

бұл әліпбиде латынның Cc әрпі жоқ. асхана = ashana, Aсхат = Ashat. 

2-кестедегі әліпбиде мынадай кемшіліктер мен қателер бар: 

• кез келген табиғи тілдің әліпбиінде тік жақшадағы таңба әріптің атын емес, осы тілдің 

дыбыстарын ХФА-дегі таңбалануы беріледі. Сондықтан «Әріп аты» дегеннің мағынасын 

қалай түсінуге болатыны түсініксіз. Мысалы:   

- егер 10-жолда оның мағынасы орыс тілінің дауысты дыбысы (и) – [i] болса, онда ол 

қазақ тілінің дыбыс жүйесіне кірмегендіктен қате болады (осы мақаланың 3-бөлімін 

қараңыз); 

- егер 26-жолда оның мағынасы орыс тілінің дауысты дыбысы (у) – [u] болса, онда ол 

қазақ тілінің дыбыс жүйесіне кірмегендіктен қате болады (осы мақаланың 3-тармағын 

қараңыз); 

- егер 11-жолда оның мағынасы қазақтың жіңішке дауысты фонемасы  (i)- [ɪ] болса, 

онда диакритикасыз Iı әріпі нені білдіретіні түсініксіз, өйткені бұл фонеманың 

дауыссыз жұбы жуан дауысты (ы) –[ɯ] латынның Yy әрпімен таңбалаған. 

Сондай-ақ 2-кестенің төменгі оң жақ бұрышында берілген «С, Х, В таңбалары шетел 

сөздерінде тырнақша цитата принципі негізінде қолданылады» деген сөйлемнің мағынасы 

нені білдіретіні түсініксіз. 

3-кестеде әліпбиді ұсынғанда қазақ тілінің жазба тәжірибесінде бекітілген «бір дыбыс 

– бір әріп» қағидасына әліпби сәйкес келетіні айтылады. Алайда, бұл әліпбиді бірінші рет 

көргеннен-ақ, 9 және 10-жолдарда бұл принциптің жүзеге асырылмайтындығын байқауға 

болады. Сонымен, 9-жолда латынның Hh әрпі екі дауыссыз [х] және [һ] дыбыстарын, ал 10-

жолда латынның бір диакритикалық İi әрпі біреуі дауыссыз дыбыс (й) - [y], ал екіншісі 

қазақ тілінің дыбыстық жүйесінде жоқ орыс тілінің дауысты дыбысын (и) - [i] таңбалаған. 

Жалпы 3-кестедегі әліпбидің кемшіліктері мен қателері 1-кестедегі және 2-кестедегі 

әліпбилердегідей, яғни орыс тілінің дауысты дыбыстарымен байланысты қайталанған 

қателер (и) - [i] және (y) - [u]. 

Жоғарыдағы айтылғандарды ескере отырып, алдымен 3-тармақта қазақ тілінің дыбыстық 

жүйесі нақтыланып, одан кейін 4-тармақта нақтыланған дыбыстық жүйеге негізделген 

латын графикасындағы қазақ әліпбиінің жаңа нұсқалары ұсынылады. 

3. Қазақ тілі дыбыстық жүйесін анықтау. 

3.1. Дауысты дыбыстар  

Кез келген табиғи тілде сөйлеу бірінші, ал жазу екінші екені белгілі. Сондықтан әліпбиді 

құрастыру үшін алдымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесін нақтылау керек, содан кейін ғана 
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фонемаларды белгілейтін әріптерді (таңбаларды) анықтау керек. Кейбір жағдайда 

аллофондарды да қолдануға болады. 

Дегенмен, қазіргі кезде қазақ тілінің фонетикасына қатысты жалпы қабылданған пікір 

жоқ, қазақ дыбыстары мен олардың жіктелуін нақтылайтын фонетика стандарты әлі жоқ. 

Әлемнің ешбір мемлекеттік тілінде қазақ тіліндегідей жағдай жоқ. Бұл қазақ тілінің 

фонетикасы бойынша қалыптасқан ілім орыс тілінен енгендігі және ол қазақ 

дыбыстарының нақты сипатын көрсетпейтіндігі. Сондықтан қазақ тілінің дыбыстық 

заңдылықтары ескерілмей енген орыс тіліндегі дауысты дыбыстарды не істеу керектігі 

түсініксіз. Бұл мәселені шешудің жолы – бұл дыбыстарды әзірбайжан тіліндегідей қазақ 

тілінің дыбыстық жүйесінен шығарып, тиісті орфографмкалық ережелерді әзірлеу. 

Қазақ тілінде сингармонизм заңы мен қосымшалардың (жұрнақтардың және 

жалғаулардың) жалғануының орфографиялық ережелерінің орындалымдығы олардың 

жіктелу ерекшеліктеріне байланысты болғандықтан, дауысты фонемалардың дауыссыз 

фонемаларға қарағанда, жазуда алатын орны зор. 

Қазақ тілінің қазіргі әліпбиінде 11 дауысты дыбыс (звуков (а), (ә), (е), (и), (о), (ө), (ұ), (ү), 

(у), (ы), (і) деп белгіленген. Олардың ішінде (и), (у) дыбыстары 1940 жылы қазақ жазуын 

кириллицаға көшіру кезінде орыс тілінен енген. Олардың қазақ тіліне енуінің негізділігін 

тексеру үшін оның дыбыстық бірліктерін есту арқылы анықтау мақсатында қазақ тіліне 

перцептивті талдау жасадық. Ол үшін әр өңірден, әр жыныстағы, әр жастағы қазақ тілінде 

сөйлейтіндердің айтуымен бай фонетикалық тест (дыбыс, буын, сөз, сөз тіркесі) 

құрастырылды. 

Нәтижесінде қазақ тілінің төл сөзінде (и) және (у) фонемасы жоқ екені анықталды. 

Нәтижесінде (и) дыбысының орнына дифтонгтар (ый) және (ій) деп дыбысталатындығы 

оқылатын мәтіннің  жуандығы мен жіңішкетығына байланысты анықталды. 

Негізгі (у) фонемасының орнына орыс тілінде жоқ, ағылшын тілінде бар және латынның 

Ww әрпімен жартылай дауысты фонема анықталады, бұл жартылай дауысты фонема (w) 

деп белгіленетін болады. 

1-суретте жартылай дауысты (w) фонемасын анықтау нәтижесі көрсетілген. 

 

                      A                                                                 B 

1-Сурет. «тауы» сөзінің фонетикалық сегментациясы, 

мұндағы А - спектрограмма, В - толқын. 
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1.А - суретінде дауысты (а) -  [ɑ] және (ы) -  [ɯ] дыбыстарының арасындағы жартылай 

дауысты дыбысты (w) -  [w] бар екендігін байқауға болады. Бұл (w) -  [w] дыбысы 

артикуляция процесінде өте шектеулі кедергілерге ие және сондықтан спектрограмма және 

дыбыс толқыны жағынан дауысты дыбыстарға ұқсас, бірақ олардан 11-15 кГц жиілік 

аймағында энергияның болмауымен ерекшеленеді, 2 кГц және 5 кГц аймағындағы 

форманттардың өзгеруі және амплитудасы дауысты (а) және (ы)  дыбыстардың 

амплитудаларынан айтарлықтай аз, оны 1.В-суретте көруге болады. 

Жүргізілген тәжірибе негізінде орыс тілінің дауысты (и) және (у) дыбыстары қазақ 

дыбыс жүйесіне фонема ретінде кірмейді, олар басқа тілдерден енген кейбір терминдерді 

айтуда аллофон ретінде қолданылады. 

Сонымен қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне 9 дауысты (а) -  [ɑ], (ә) -  [æ], (е) -  [е],                 

(o) -  [ɔ], (ө) -  [ø], (ұ) -  [ʊ], (ү) -   [ʏ], (ы) -  [ɯ], (і) -  [ɪ]  фонемалары енетін болады, олар 

латын графикасына негізделген әліпбиде бөлек көрсетіледі. әріптер 

Қазақ тілі фонетикасына қатысты кейбір деректерде [12] қазақ дауысты дыбыстарының 

артикуляциялық жіктелуі үшін 3 бинарлық белгі ажыратылады. Тоғыз объектінің 

сипаттамаларын дұрыс және толық сипаттау үшін үш екілік белгі жеткіліксіз, өйткені әрбір 

белгіде 2 мән бар және ерекшеленетін белгілердің максималды саны 𝟐𝟑  =   𝟖. Сондықтан 

бұл жіктеу дұрыс емес.   3-кестеде қазақ дауыстыларының үш бинарлы артикуляциялық 

белгілері арқылы жіетелуі көрсетілген. 

3-Кесте. Қазақ дауысты дыбыстарының үш бинарлы артикуляциялық белгісі. 

Дауысты дыбыстар Артикуляциялық белгілер 

А
та

у
ы

 

Х
Ф

Ә
-д

ег
і 

та
ң

б
а
 

 

Жақтың қатысы Ерін қатысы Тіл қатысы 

А
ш

ы
қ
 

 

Ж
аб

ы
қ
 

Д
ө
ң

ге
л
ен

ге
н

 

 

Д
ө
ң

ге
л
ен

б
ег

ен
 

Ж
у
ан

 

Ж
ің

іш
к
е 

  

(а)  [ɑ] + – + – + – 

(ә)  [æ] + – + – – + 

(о) [ɔ] + – – + + – 

(ө)  [ɵ] + – + – – + 

(ұ)  [ʊ] – + – + + – 

(ү)  [ʏ] – + – + – + 

(ы)  [ɤ] – + + – + – 

(і)  [ɪ] – + + – – + 

(е)  [e] + – + – – + 

 

3-кестедегі (ә) және (е) дауысты дыбыстарының артикуляциялық белгілері толығымен 

сәйкес келетінін көруге болады. Бұл дегеніміз, дәстүрлі жіктеу осы екі дауысты дыбысты 

ажырата алмайды дегенді білдіреді. Сондықтан да, қазақ тілінің дауысты дыбыстары 

жүйесінің артикуляциялық және акустикалық мінездемелеріне мұқият талдау жүргізу 

керек. Ол үшін мынаны  ұсынуға болады. Тілдің тік қалпына қарай екі мәні бар, оған тағы 

бір белгі қосу керек.   
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ХФӘ-не сәйкес қазақ тілінің дауысты дыбыстарын 4 бинарлы белгі бойынша 

артикуляциялық жіктеу  берейік. Тілдің тік қалпына қарай төртінші белгіні қосу негізінде 

классифкациялау және оның екі мәні болады: жоғары, төмен. ХФӘ-нде тілдің таңдайға 

жақындығын білдіретін «жоғары» термині «close» деп, ал «төмен»  термині «open» деп 

аталады [7]. 4-кестеде қазақ тілі дауысты дыбыстарының төрт бинарлы артикуляциялық 

белгілері көрсетілген. 

4кесте. Қазақ тілі дауысты дыбыстарының төрт бинарлы артикуляциялық белгілері. 

Дауысты 

дыбыстар  

Артикуляциялық белгілер 

А
та

у
ы

 

Х
Ф

Ә
 б

ел
гі

л
ен

у
і 

 

Тілдің қалпы Еріннің қалпы Жақтың қалпы 

Тік Көлденең 

Т
ө
м

ен
 

 
Ж

о
ға

р
ы

 

Т
іл

ар
ты

 

Т
іл

ал
д

ы
- 

 

 

Д
ө
ң

ге
л
ен

б
ег

ен
 

Д
ө
ң

ге
л
ен

ге
н

 

А
ш

ы
қ
  

Ж
аб

ы
қ
 

(а)  [ɑ] + – + – + – + – 

(ә)  [æ] + – – + + – + – 

(ы)  [ɤ] + – + – + – – + 

(і)  [ɪ] + – – + + – – + 

(ұ)  [ʊ] – + + – – + – + 

(ү)  [ʏ] – + – + – + – + 

(о) [ɔ] – + + – – + + – 

(ө)  [ɵ] – + – + – + + – 

(е)  [e] – + – + + – + – 

Енді Буль алгебрасын [13] қолданып, 4-кестеде көрсетілген 4 артикуляциялық екілік 

белгілердің мәндерін пайдалану негізінде алгебралық өрнек түрінде дауысты дыбыс 

жүйесінің математикалық моделін құрастырамыз. 

4 артикуляциялық ерекшеліктерді сәйкесінше x1, x2, x3, x4  логикалық айнымалылар 

арқылы тілдің тік қалпы мен көлденең күйі, ерін орны, жақ орны, қазақ дауысты 

дыбыстарының тілін белгілейік. Бұл айнымалылар тек ақиқат үшін 1 және жалған үшін 0 

мәндерін қабылдайды: 

- егер тіл жоғарғы позицияда болса, онда x1 =1, әйтпесе x1 = 0; 

- егер тіл артқы позицияда болса, онда x2 =1, әйтпесе x2 = 0; 

- егер еріндер дөңгелек күйде болса, онда x3 =1, әйтпесе x3 = 0; 

- егер жақ ашық күйде болса, онда x4 =1, әйтпесе x4 = 0. 

Айнымалылар үшін берілген мәндер негізінде 4-кестеде берілген қазақ дауысты 

дыбыстар жүйесінің логикалық үлгісін құруға болады. 
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5-Кесте. Қазақ дауысты дыбыс жүйесінің бульдік моделі. 

Кириллицада 

таңбалануы  

ХФӘ-де 

таңбалануы 

x1 x2 x3 x4 

(а) [ɑ] 0 1 0 1 

(ә) [æ] 0 0 0 1 

(ы) [ɯ] 0 1 0 0 

(і) [ɪ] 0 0 0 0 

(ұ) [ʊ] 1 1 1 0 

(ү) [ʏ] 1 0 1 0 

(о) [ɔ] 1 1 1 1 

(ө) [ɵ] 1 0 1 1 

(е) [e] 1 0 0 1 

 

9 дауысты дыбыстың әрқайсысы үшін олардың жалғаулық түрінде белгілерді жазып, осы 

жалғауларды біріктіріп, біз 9 мүшенің келесі ажыратқыш қалыпты түрін аламыз: 

{

(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁

(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁

(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)

}  (2.1) 

Буль алгебрасының аксиомаларын қолданып, қысқартылған өрнек аламыз: 

(𝑥1⋀𝑥3)⋁(𝑥1⋀𝑥3)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4)  (2.2) 

(2.2) өрнек төмендегі теоремадағы қазақ дауысты дыбыстарының жүйесін сипаттайтын 

мүшелік функция деп аталады. 

Мүшелік теоремасы. Дауысты λ қазақ дауысты дыбыс жүйесіне жатады, егер оның 

жоғарыда анықталған артикуляциялық ерекшеліктері х1, х2, х3 және х4 дизъюнктивтік 

қалыпты форманы қанағаттандырса ғана. 
(𝑥1⋀𝑥3)⋁(𝑥1⋀𝑥3)⋁(𝑥1⋀𝑥2⋀𝑥3⋀𝑥4) 

Төрт артикуляциялық ерекшелік негізінде 2-Суретте көрсетілген қазақ тілінің дауысты 

дыбыстарының геометриялық үлгісі салынды [14]. 

 
2-Сурет. 4 бинарлық артикуляциялық белгіге негізделген қазақ дауысты дыбыс 

жүйесінің геометриялық үлгісі. 

2-суретте [ɑ] [ɔ] [ʊ] [ɯ] жазықтығы тіл арты (жуан) дауысты дыбыстарды (a) (o) (ұ) (ы), 

жазықтығы [æ] [ɵ] [ʏ] [ɪ] – тіл алды (жіңішке) дауыстылар (ә) (ө) (ү) (і), жазықтық [ɑ] [ɔ] [ɵ] 

[æ] - ашық дауыстылар (a) (o) (ө) ( ә), жазықтық [ɯ] [ʊ] [ʏ] [ɪ] - тұйық дауыстылар (а) (ұ) (ү) 

(і), жазықтық [ɔ] [ʊ] [ʏ] [ɵ] - дөңгелек дауыстылар (o) ) ( ұ) (ү) (ө), жазықтық                [ɑ] 
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[ɯ] [ɪ] [æ] дөңгеленбеген дауыстылар (а) (ы) (і) (ә), ал шыңы [e] ерекше (e) дыбысын 

білдіреді. 

Осы геометриялық модель негізінде келесі фактілерді (аксиомаларды) орнатуға болады: 

1. Қазақтың төл сөзінде астыңғы және жоғарғы жазықтықтан шыққан шыңдар (дауысты 

дыбыстар), оның ішінде [е] болмайды. Бұл факт палатальды (палатальды) дауысты дыбыс 

үндестігі немесе сингармонизм деп аталады. 

2. Қазақ тілінде үш түрлі дауысты дыбыстан тұратын төл сөз жоқ, оның құрамында үш 

дауысты дыбыс болса, бұл жіңішке дауысты дыбыстар, оның бірі міндетті [е]. Мұны 2-

суретте былай түсіндіруге болады: қазақ сөзінде төменгі немесе жоғарғы жазықтықтың     3 

дауыстысы кездеспейді. Құрамында 3 түрлі дауысты дыбыс бар сөзге [e] арқылы өтетін 

жазықтықтың төбелері және жоғарғы жазықтықтың кез келген 2 төбесі жатады. 

Енді 4-Кестеде көрсетілген 4 бинарлық артикуляциялық белгілеріне (тілдің көлденең, тік 

орналасуына, жақтың орналасуына, еріннің орналасуына қарай) қазақ дауыстыларының 

классификациясын беруге болады. 

4-Кесте. Қазақ дауыстыларының төрт екілік артикуляциялық белгілеріне қарай жіктелуі. 

 
4-Кестеде жоғарыда тілдің көлденең қалпы бойынша белгілер, сол жақта – жақтың 

қалпына қарай белгілер, оң жақта – тілдің тік қалпы бойынша белгілер, ал еріннің қалпына 

қарай белгілер екі дыбыстың орналасуында бір жолда  сол жағында дөңгеленбеген, оң 

жағында дөңгеленген бейнеленген. 

Қазақ тілінің дауыстыларын талдау жасау сингармониялық тембрлерге негізделген: 

жуан аласа, жіңішке жіңішке аласа, жуан биік. жіңішке жоғары және жіңішке төмен.               

5-Кестеде қазақ тілінің сингармониялық дауысты дыбыс тембрлерінің жүйесі берілген. 

5-Кесте. Дауысты дыбыстардың сингармониялық белгілерінің жүйесі. 

Дыбыс таңбалары  Палаталды тембр Лабиалды тембр 

Жуан Жіңішке Төмен Жоғары 

(а) - [ɑ] + – + – 

(ә) - [æ] – + + – 

(о) - [ɔ] + – – + 

(ө) - [ɵ] – + – + 

(ұ) - [ʊ] + – – + 

(ү) - [ʏ] – + – + 

(ы) - [ɯ] + – + – 

(і) - [ɪ] – + + – 

(е) - [e] – +   – + 
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Біздің компьютерлік тәжірибе жасадық [14], онда жуан дауысты (a) - [ɑ], (o) - [ɔ],             

(ұ) - [ʊ], (ы) - [ɯ] дыбыстарының осциллограммаларын  (е) - [e] дыбысының 

осциллограммасымен қосқанда мынадай қасиеттерді [19] таптық,  ол 3- суретте көрсетілген: 

 
 

3-Сурет. Қазақ тілінің дауысты дыбыстарының қасиеттері. 

Бұл қасиеттер қазақ тілінің түбір сөздерінде қатар келген (а) мен (е), (о) мен (е), (ұ) мен 

(е), (ы) мен (e) дауысты дыбыстардан жасалған жұптардың болмайтындығын дәлелдейді. 

Көрсетілген жұп дауысты дыбыстар біріккен сөздерде өздерін құрайтын түбір сөздердің 

арасында кездессе, онда олардың арасын бос орындармен бөлу керек. 

Қазақтың дыбыс жүйесінің құрамына қазіргі әліпбиде Щщ әрпімен көрсетілген бір ғана 

дауыссыз фонема кірмейді, ал қалған  дауыссыз (б), (в), (г), (ғ), (д), (ж), (з), (й), (к), (қ), (л), 

(м), (н), (ң), (п), (р), (с), (т), (ф), (х), (һ), (ц), (ч), (ш) фонемалар оған қосылады. 

Фонемалардың ішінде (в), (ф), (х), (ц), (ч орыс тілінен енген, ал қалғандары қазақтың төл 

фонемалары. Осы  (в), (ф), (х), (ц), (ч)  фонемалары адам атын, ел мен елді мекен атауларын, 

сондай-ақ халықаралық аударылмайтын терминдерді жазу үшін қолданылады.  

Мысалы, Вагнер, Вьетнам, вагон, вакуум, вексель, вектор, вето, виза, викторина, вирус, 

вольт, Форд, Франция, факт, файл, факультет, федерация, физика, филармония, 

фонетика, формула, функция, Бухарест, Хельсинки,  Хинчин, Хомский, Хонекер, Хорватия, 

Хуавей, химия, хлор, хром, хроника, Цезарь, Циолковский, Цой, Цейлон, Цюрих, цезий, 

цемент, цензура, циклотрон, цилиндр, циркуль, цунами, Чад, Чайковский, Чаплин, 

Челюскин, Черногория, Чехия, Чикаго, Чили, Чита, чуваш.  

Бұл фонемалардың қазақ тіліне терең енгені соншама, орыс тілін білмейтін қазақ тілінде 

сөйлейтіндердің арасында да сөйлеудің артикуляциялық мүшелері олардың айтылуына 

бейімделген. Бұл фонемалар сөзжасам мен сөзжасам жасауда қолданылатын жұрнақтар мен 

жалғаулардың құрамына кірмейді. Сондықтан оларды қазақ тілінің дыбыстық жүйесінің бір 

бөлігі ретінде қалдырып, латын графикасындағы жаңа әліпбиді құрастырғанда жеке 

фонемалар ретінде пайдалану керек. Олардан қазақ тілі ешбір жағдайда зардап шекпейді, 

өйткені олар қазақ емлесі мен орфоэпиясында қайшылық тудырмайды, керісінше, 

халықаралық терминдердің жазылуы мен дыбысталуын түпнұсқасына жақындатуға 

мүмкіндік береді. 

   Сонымен, қазақ жазуын латын графикасына көшіру реформасына 33 фонема қатысады, 

оның ішінде  9 дауысты (а), (ә), (е), (о), (ө), (ұ), (ү), (ы), (і) фонемалар және 24 дауыссыз (б), 
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(в), (г), (ғ), (д), (ж), (з), (й), (к), (қ), (л), (м), (н), (ң), (п), (р), (с), (т), (w), (ц), (ф), (х), (ч), (ш) 

фонемалар, мүндағы (w) 1-суретте көрсетілген жартылай дауысты. Реформаға сонымен 

қатар жартылай дауысты дыбыстарды (и) және (у) орыс тілінің дауысты дыбыстар қазақ 

тілінің (i) және (ұ) фонемаларының аллофондары ретінде сәйкес қосылады.   

2. Латын тіліндегі қазақ әліпбиінің екі нұсқасы 

Қазақ тілінің дыбыс жүйесінің 4-тармағындағы нақтылау негізінде оның жаңа 

әліпбиін құрастыруға 33 фонема қатысады, оның ішінде 9 дауысты фонема және 24 

дауыссыз фонема, сонымен қатар жартылай дауысты дыбыстар (и) және (у) дыбыстары. 

(i) және (ұ) дауысты фонемалардың аллофондары ретінде, олар ХФӘ-де [i] және [w] ретінде 

белгіленеді. 

Қазақ тілінің дыбыс жүйесіне дауысты (і) және (ұ) фонемаларының аллофондары 

ретінде кіретін орыс тілінен енген дауысты (и) және (у) дыбыстары фонемаларды таңбалау 

үшін қолданылатын (і) және (ұ) әріптермен сәйкес таңбаланады. Мысалы, (і) және (ұ) 

дауысты фонемалар латынның Ii және Uu әріптерімен белгіленсе, internet, institute, 

university, supremum сияқты терминдерді жазу да, оқу да қиын болмас еді. Жаңа әліпбиде 

қабылданған дауысты дыбыстар (и) және (у) бөлек әріптермен белгіленсе, онда 2-тармақта 

айтылған қарама-қайшылықтар сөзсіз туындайды. Жаңа қазақ әліпбиінің құрамын анықтау 

кезінде латын әріптері сәйкес келетін фонемалар міндетті түрде болады, олар 

диакритикасыз және диграфсыз осы әріптермен белгіленеді. 

1-ескерту: Диграфтар әліпбидің бөлігі емес, олар негізінен олар қолданылатын 

белгілі бір тілдің орфографиялық ережелері болып табылады. 

Жаңа әліпбиде сәйкес латын әріптері жоқ фонемалар қиындықтар туғызады. Оларға 

жіңішке дауысты (ә), (ө) және (ү) фонемалары, сондай-ақ дауыссыз (ғ),  (ң), (ц), (ч) және 

(ш) фонемалар жатады. Бұл мәселелерді шешу үшін екі нұсқа ұсынылады: 

 

Бірінші нұсқа түрік әліпбиіне негізделген: 

˗ Жіңішке дауысты фонемалар (ә), (ө), (ү) латынның Aa, Oo, Uu әріптеріне «екі 

нүкте» Ä ä, Ö ö, Ü ü үстіңгі диакритикалық диакритикамен сәйкесінше таңбалады; 

˗ Жіңішке дауысты (і) фонемасы Iı әрпімен төбесіндегі диакритикалық “бір нүкте”  İ 

i, ал оған үндес жуан дауысты фонема диакритикасыз I ı әрпімен таңбалады; 

˗ (ғ) және (ң) дауыссыз фонемалар сәйкесінше Ǧǧ және Ňň екпінді “brevis” 

диаретикасымен Gg және Nn латын әріптерімен таңбалады; 

˗ (h) және (w) дауыссыз фонемалар латын әріптерімен сәйкесінше "cedilla" Çç және Ş 

ş төменгі диаретикалық белгілерімен таңбалады. 

Ағылшын алфавитіне негізделген екінші нұсқа: 

Жіңішке дауысты (ә), (ө), (ү) фонемалары екі латын Ae ae, Oe oe, Ue ue екі әрпінен 

тұратын диграфтармен сәйкесінше таңбаланады. Бұл диграфтарды жіңішке фонемаларды 

таңбалау үшін қолданудың негіздемесі жоғарыды «Қазақ тілінің дауысты дыбыстарының 

қасиеттері» 3-суретінде келтірілген компьютерлік тәжірибенің нәтижелері болды. 

Дауыссыз (ғ), (g), (ң), (h), (ш) фонемалары екі латын Gh gh, Ng ng, Ch ch, Sh sh 

әрпінен тұратын диграфтармен сәйкесінше таңбаланады. 

2-ескертпе: 

Әліпбидің екі нұсқасына да белгілі бір фонеманы емес, дауыссыз дыбыстар (к) және 

(с) фонемаларының тіркесін білдіретін негізгі латын әліпбиінің Xx әрпін енгізу ұсынылады. 

Бұл әріпті пайдалану қазақ жазуында ешқандай қайшылық тудырмайды және халықаралық 

ғылыми-техникалық және басқа терминдерді ағылшын тіліндегі түпнұсқадағыдай немесе 

оған жақынырақ жазуға мүмкіндік береді. Мысалы: axis -  ось, axiom –аксиома, axelerat  -  

акселерат, box -  бокс, expert -  эксперт, export -  экспортt, context -  контекст, maximum 

-  максимум, mixer -  миксер, Oxford -  Оксфорд, taxi -  такси, xerox -  ксерокс. 



14 
 

Ұсынылып отырған әліпбидің бірінші нұсқасы қазақ тілінің талғампаз дыбыстық 

жүйесіне және «Бір дыбыс, бір әріп» принципіне негізделгендіктен, қазақ орфоэпиясы мен 

орфографиясында ешқандай қайшылықтар тудырмайды.  

Әліпбидің екінші нұсқасын қолданғанда диграфтарды қолданумен байланысты қазақ 

тілінің орфоэпиясы мен емлесіне қатысты кейбір мәселелер туындайды. Бірақ, егер сіз 

келесі қасиеттер мен талаптарды ескерсеңіз, олардан құтылуға болады: 

1) Қазақтың төл сөздерінде дауыссыз (ң) дыбысының алдында дауыссыз дыбыс 

болмайды, сондықтан кез келген сөзде «ng» диграфы бір буынмен ғана жазылуы керек. 

2) Мағынасы әр түрлі және кириллицада латын әріптерімен жазылған сөздерді тікелей 

кодтау кезінде олар бірдей жазылады: 

𝑘𝑢𝑒𝑛𝑔𝑖 = {
күнгі 
күңі 

 

Сондықтан мұндай жағдайларды болдырмау үшін қажет: 

- дыбыстардың ассимиляциялық (ұқсастық) қасиеттерін ескеріп, арнайы емле 

ережесін енгізеді: «Егер сөзде (н) - [n] дыбысынан кейін бірден (г) - [g] дыбысы келсе, онда 

осындай сөзді оқығанда (n) - [n] дыбысы (ң) - [ŋ] дыбысы сияқты айтылады, яғни (н) - [n] 

дыбысы (ң) - [ŋ] дыбысына ассимиляцияланады (ұқсастырылады). Мысалы, оқу кезінде 

«тунги - түн» сөздері «түнгі = tuengi = tuenggi» деп айтылады, яғни мұндай сөздерді жаңа 

әліпбиде жазғанда латынның бір n әрпінің орнына ng диграфын жазу керек. Яғни, «түнгі = 

tuengi = tuenggi» деген сөз қазақ тіліндегі айтылу заңдылығына сәйкес келеді және оның 

жазылуында екіұштылыққа жол бермейді. 

3) Біріккен сөздерде немесе адам атауларында дауыссыз (с) - [s] немесе (з) - [z] 

дыбысынан кейін бірден келетін (х) - [h] дауыссыз фонемасы (қ) - [q] фонемасымен 

ауыстырылуы керек. Мысалы, «асхана → асқана = аsqana, Асхат → Асқат = Asqat, Досхан 

→ Досқан = Dosqan, Оразхан → Оразқан = Orazqan. Әйтпесе, «асхана = аshana = ашана,   

Асхат = Ashat = Ашат, Досхан = Doshan = Дошан, қымызхана = qymyzhana = қымыжана, 

Оразхан = Orazhan = Оражан» деген сөздер бірдей. 

Сонымен, 1-кестеде және 2-кестеде келтірілген қазақ тілі әліпбиінің нұсқаларының 

кемшіліктерін жойып, нақтыланған қазақ дыбыс жүйесі негізінде латын графикасына 

негізделген әліпбидің екі нұсқасы ұсынылды: бірінші нұсқасы диакретикалық таңбаларды 

қолданатын түрік әліпбиіне негізделген, ал екінші нұсқасы диграфты қолданатын ағылшын 

алфавитіне негізделген. 

Қазақ әліпбиінің ұсынылған нұсқалары мынадай қасиеттерге ие: 

1. Қазақ тілінде ақпараттық ресурстарды құру және өңдеу кезінде оларға қосымша 

өндірістік шығындарды қажет ететін программалық құралдар қажет емес: 

- қаріптер мен драйверлер, өйткені ол тек ағылшын әліпбиінің әріптерінен тұрады, 

көптеген қаріптері бар компьютерлердің барлық түрлерінің пернетақтасында 

орналастырылған және енгізу және шығару құрылғыларының барлық түрлеріне арналған 

драйверлер; 

- ақпаратты сұрыптау және іздеу программалары, өйткені ондағы әріптердің реті 

ағылшын әліпбиіндегі әріптердің ретімен сәйкес келеді; 

2. Әліпби қазақ тіліне аударылмаған халықаралық қабылданған терминдердің 

орфографиялық ережесін – қазақ тілінің дыбыстық жүйесін өзгертпей түпнұсқада жазылуы 

бар сөздерді біріктіруге мүмкіндік береді; 

3. Әліпби кез келген компьютер мен смартфонның пернетақтасы арқылы қазақша 

мәтінді жылдам әрі оңай теруге мүмкіндік береді. 

7-кестеде түрік әліпбиіне негізделген диакритиктерді қолданатын қазақ әліпбиі 

көрсетілген. 8-кестеде ағылшын алфавитіне негізделген диграфтар арқылы қазақ тілінің 

әліпбиі берілген. 9-кестеде фонемаларды диграф арқылы көрсетудің емле ережелері 

келтірілген. 
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Кесте 7. Түрік әліпбиіне негізделген қазақ әліпбиінің нұсқасы. 

 

№ Латиница Кириллица ХФӘ  № Латиница Кириллица ХФӘ 

1  A a А а [ɑ]  18  N n Н н [n] 

2  Ää Ә ә [æ]  19  Ñ ñ Ң ң [ŋ] 

3  B b Б б [b]  20  O o О о [ɔ] 

4  C c Ц ц [tc]  21  Ö ö Ө ө [ɵ] 

5  Çç Ч ч [tʃ]  22  P p П п [p] 

6  D d Д д [d]  23  Q q Қ қ [q] 

7  E e Е е [е]  24  R r Р р [r] 

8  F f Ф ф [f]  25  S s С с [s] 

9  G g Г г [g]  26  Ş ş Ш ш [ʃ] 

10  Ǧ ǧ Ғ ғ [ɣ]  27  T t Т т [t] 

11  H h Х х [h]  28  U u Ұ ұ [ʊ u] 

12  I i Ы ы [ɯ]  29  Ü ü Ү ү [ү] 

13  İ i І і [ɪ, i]  30  V v В в [v] 

14  J j Ж ж [Ʒ]  31  W w  [w] 

15  K k К к [k]  32  X x  [ks] 

16  L l Л л [l]  33  Y y Й й [y] 

17  M m М м [m]  34  Z z З з [z] 

 

 

Кесте 8. Ағылшын әліпбиіне негізделген қазақ тілінің әліпбиі. 

№ Латиница Кириллица ХФӘ  № Латиница Кириллица ХФӘ 

1  A а А а [ɑ]  14  N n Н н [n] 

2  B в Б б [b]  15  O о О о [ɔ] 

3  С с Ц ц [tc]  16  P p П п [p] 

4  D d Д д [d]  17  Q q Қ қ [q] 

5  E е Е е Е е  18  R r Р р [r] 

6  F f Ф ф [f]  19  S s С с [s] 

7  G g Г г [g]  20  T t Т т [t] 

8  H h Х х [h]  21  U u Ұ ұ [ʊ u] 

9  I і І і [ɪ, i]  22  V v В в [v] 

10  J j Й й [j]  23  W w  [w] 

11  K k К к [k]  24  X x  [ks] 

12  L l Л л [l]  25  Y y Ы ы [ɯ] 

13  M m М м [m]  26  Z z З з [z] 
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Кесте 9. Диграфтардың емле ережелері. 

№ Латиница Кириллица ХФӘ Пояснение 

1  Ae ae Ә ә [æ]  

2  Oe oe Ө ө [ɵ]  

3  Ue ue Ү ү (ү)  

4  Ch ch Ч ч [tʃ] Как в английском 

1  Gh gh Ғ ғ [ɣ]  

5  Ng ng Ң ң [ŋ] Как в английском 

6  Sh sh Ш ш [ʃ] Как в английском 

7  Zh zh Ж ж [Ʒ]  

2. Қорытынды 

Қоғамды цифрландыру дәуірінде компьютерлік программалардың көмегімен 

көптеген табиғи тілдер жасалуда: электронды сөздіктер, мультимедиялық сұрақ-жауап 

жүйелері, интеллектуалды оқыту және білімді бағалау жүйелері, бір тілден екінші тілге 

машиналық аудармашылар, тану және синтездеу. жазбаша және ауызша сөйлеуге арналған 

жүйелер және т.б. Бұл еңбектердің негізін осы тілдердің грамматикалық ережелерінің 

математикалық моделдері құрайды. Қазақ тілі үшін де осындай мәселелерді қоюға және 

сәтті шешуге болады. Бірақ бұл қателер қазақ тілінің морфологиялық заңдылықтарын 

формалдауға және қазақ сөздерінің морфологиялық талдауы мен тудыруды 

автоматтандыруға кедергі жасайды. Ұсынылып отырған жаңа әліпби бұл мәселелерді сәтті 

шешуге мүмкіндік береді. Қазақстанда мұндай жұмыс осы мақала авторының 

жетекшілігімен жүзеге асырылады. Бұл жұмыстардың кейбір нәтижелері халықаралық 

конференциялар материалдарының жинақтарында және Scopus және Web of Science 

мәліметтер базасында индекстелген журналдарда жарияланды [15–29]. 
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