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Қазақстандағы ұйғыр тіл білімінің қалыптасуы және дамуы 
 

Арзиев Руслан Уйгурович 
филология ғылымдарының  кандидаты, «Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы АОПҚБАИ «Жаратылыстану-
ғылыми (гуманитарлық) пәндерді оқыту әдістемесі мен инновациялық технологиялар» 
кафедрасының доценті. 050019 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қабылов көш. 50,  
ruslanarziyev@gmai.com. 
 
Түйін. Қазақстандағы ұйғыр тіл білімі ресей және кеңестік түркітанушылар еңбектері негізінде 

қалыптасты. Қазақстан өткен ғасырдың ортасында ұйғыртанудың орталығына айналды. 
Республикада Ғылым академияның қалыптасуына байланысты «Ұйғыр-дүнген мәдениеті» 
секторы ашылды, кейін бұл сектор Тіл біліми институтының құрамындағы ұйғыртану бөлімі болып 
өзгертілді. Республикада ұйғыр тіл білімінің қалыптасуы және дамуына осы бөлімнің көрнекті 
ғалымдары Ғ. Садвақасов, Ә. Қайдар, Т. Талиповтар үлкен үлес қосты. Осы ғалымдардың 
қажырлы еңбегі арқасында ұйғыр тіл білімі Республикадағы ұйғытранудың жетекші бір саласы 
болып есептеледі. 
Түйін сөздер: ұйғыр тіл білімі; Қазақстан; Ұйғыртану бөлімі; Қ. Сәдуақасов. 

 
Қазақстандағы ұйғыр тіл білімі Ресейден кейін Совет түркологиясы негізінде 

қалыптасты. Ресейлік ғалымдардың ұйғыр тілі бойынша еңбектерін ежелгі 
ұйғыр тілі бойынша және қазіргі ұйғыр тілі бойынша зерттеулер деп, екіге бөліп 
қарауға болады. Ресей түркологиясының негізін қалаған  В.В. Радлов ежелгі 
ұйғыр тілінде жазылған ескерткіштерді зерттеуге шірек ғасыр өмірін арнаған. Ол 
VIII-XIII ғасырларда ежелгі ұйғыр тіліндегі діни, әдеби, құқықтық, ғылми, 
эпистолярдық ескерткіштерге көбірек көңіл бөлген. Радлов ежелгі түрк, ұйғыр, 
мани, арап жазуларымен жазылған «Қутадғу білікті» (1890-1891 жылдары, 
ғалымның бұл шығарма бойынша зерттеулері өмірінің соңына дейін, ширек 
ғасыр жалғасқан), «Хуастуанифтті» (1909 жылы), «Дишаствустик-сутраны» 
(1910 жылы), «Куанши им пусарды» (1911 жылы),  «Алтун яруқты» (1913-1917 
жылдары),  құқықтық құжаттар  сияқты шығармалардың транслитерациясын 
жасап, неміс, орыс тілдеріне аударып басып шығарған. «Қутадғу білікке» кіріспе 
ретінде 1893 жылы жазылған «К вопросу об уйгурах» атты еңбегінде сол кезге 
дейінгі ұйғырлар туралы жазылған европа және шығыс елдері ғалымдарынын 
еңбектеріне шолу жасап, ұйғыр тарихы және мәдениетіне болған өзінің 
көзқарасын білдірген. Ежелгі ұйғыр тілі ескерткіштерінің тілі негізінде ғалым 
үлкен ұйғырша-немісше сөздік дайындайды. В.В. Радлов өзінің ежелгі ұйғыр тілі 
бойынша зерттеулерін өмірінің соңына дейін жалғастырған. «До последних 
дней своей жизни В.В. Радлов не прекращал работу над расшифровкой и 
подготовкой к изданию новых древнеуйгурских памятников. Смерть застала 
его, когда он занимался подготовкой к публикации большой записи 
хозяйственных дел – свитка из 220 строк, где имеются записи уйгура в течении 
почти 20 лет. В.В. Радлов успел сделать транскрипцию этого текста и 
приступил к его переводу на немецкий язык», – деп жазады Д.М. Насилов өзінің 
«В.В. Радлов и изучение древнеуйгурских памятников» деген мақаласында 
(Nasilov1972).  

В.В. Радловтың шәкірті совет түркітануының негізін қалаған ғалым ретінде 
танылған С.Е. Малов ежелгі ұйғыр тілімен бірге қазіргі ұйғыр тілін қатар 
зерттеген. Ол ұйғырлардың ата мекені болған Шығыс Түркістанға (Қазіргі ҚХР 
құрамындағы Шынжаң-Ұйғыр автоном районына) екі мәрте ғылыми 
экспедицияға барған. Бірінші рет 1909 жылдан 1911 жылға дейін, екінші рет 
1913 жылдан 1915 жылға дейін, жалпы алғанда, ұйғырлар арасында төрт жыл 
экспедицияда болған. С.Е. Малов төрт жылдық экспедициясының нәтижесінде 
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ұйғыр жазуында жазылған ескерткіштерден басқа, ұйғыр тілі диалекттері 
бойынша  фольклордық, этнографиялық материалдарды жинайды. Ғалым  жер 
көлемі бір миллион жеті жүз мің шаршы километр болатын Шынжаң-Ұйғыр 
автоном районының диалектілік ерекшеліктері бар барлық жерлерін аралап 
шығады. Ол Қумул, Турпан, Хотән, Кучар, Ақсу, Лопнур  өңірлеріне ерекше 
көңіл бөледі. С.Е. Малов лопнур ұйғырларының тілінде ғана диалектілік 
ерекшелік байқалады, қалған өңірлердегі ұйғырлар тілдерінің айырмашы- 
лығы тек говорлық деңгейде, деп қарайды. Сонымен қатар Малов Қытайдың 
Ганьсу өлкесінде өмір сүретін сары ұйғырлар мен саларларға да барады.  
Осы экспедициялардың нәтижесінде ғалым бес кітап дайындайды (Malov  
1951; Malov 1956; Malov 1957; Malov 1961; Malov 1967).  

С.Е. Малов КСРО  ұйғырларының тіл мәселелеріне де ерекше көңіл бөлген 
ғалым. Ұйғыр зиялы қауымының 1921, 1925, 1930 және 1937 жылдары ұйғыр 
әдеби тілі, жазу, терминология, емле бойынша өткізілген конференцияларына 
белсенді қатысқан. Өзінің құнды пікірлерімен аталған конференцияларда ұйғыр 
халқының саяси, мәдени өмірінде үлкен маңызға ие болған шешімдердің 
ғылыми принциптерге негізделіп қабылдануына зор септігін тигізген. 

Бұл екі ғұлама ғалымды заманауи ұйғыр тіл білімінің негізін қалаушы 
ғалымдар деп қарауға болады.   

Кеңес кезінде де ұйғыр тіліне болған мемлекеттік деңгейдегі қызығушы- 
лық өз жалғасын тапты. Өткен ғасырдың 30 жылдары Мәскеу, Ленинград 
қалаларындағы жоғарғы оқу орындарында ұйғыртану кафедралары ашылды. 
Нәтижеде қазіргі және ежелгі ұйғыр тілі бойынша А.К. Боровков (Borovkov  
1935), В.М. Насилов (Nasilov 1940, Nasilov 1963), Ә. Нәжип (Nadjip 1960),  
секілді ғалымдардың оқулықтары, ғылыми еңбектері, Н.А. Баскаков пен  
В.М. Насиловтың (1939), Ә. Нәжиптің (1968) сөздіктері жазылды. В.И. Новго- 
родский (1951) мен Т. Рахимовтардың (1970) ұйғыр тіліндегі қытай сөздері 
туралы еңбектері жарық көрді.   

Өткен ғасырдың екінші жартысынан бастап ұйғыртану орталығы Ресейден 
Қазақстанға ауысты десек болады. 1946 жылы Қазақстан ғылым академиясы 
құрылған кезде, оның құрамында Ұйғыр-дүнген мәдениеті секторы ашылады. 
1963 жылы бұл сектор Қазақстан ғылым академиясы Тіл білімі институты  
құрамына өтіп, ұйғыртану бөлімі болып өзгертіледі. Осы бөлімге жиналған тілші 
жастардың ғылми зерттеулерінің алғашқы жемістері көріне бастады. 1963 жылы 
«Қазіргі заман ұйғыр тілі» атты ғылыми еңбектің 1-томы жарық көреді (Uyghur tili  
1963). Бұл томда қазіргі ұйғыр тілінің фонетикасы, лексикасы алғашқы  
рет жүйелі түрде жан-жақты зерттеледі. Бұл томды жазуға Ғ. Садвақасов,  
Ә. Қайдар және Т. Талиповтар қатысады. Төрт жылдан кейін, яғни 1966 жылы  
қазіргі ұйғыр тілінің морфологиясы және синтаксисін совет түркологияның  
соңғы жетістіктері негізінде зерттеген «Қазіргі заман ұйғыр тілінің» 2-томы 
жарық көреді (Uyghur tili 1966). Бұл екі томдық еңбек қазіргі ұйғыр тілі бойынша 
жазылған алғашқы академиялық грамматика еді. Ұйғыртану бөлімінің  
жас мамандары Ғ. Садвақасов, А. Қайдаров, Т. Талипов, Ш. Кибиров,  
О. Жамалдинов, Ю. Цунвазо, И. Семәтов, И. Мусазаевтардың қатысуымен 
жазылған бұл еңбек кейін арап жазуында ұйғыр тілінде 1983-жылы Үрімшіде,  
қытай тіліне аударылып 1988 жылы Пекинде жарық көрді. Демек ұйғырлардың 
тарихи отаны болған Шынжаң-Ұйғыр автоном районында да 1980 жылдарға 
дейін дәл осы еңбек секілді ұйғыр тілі бойынша жоғары теориялық деңгейде 
жазылған еңбектер болмаған. 1980 жылдардың екінші жартысынан  бастап 
ұйғыртанудың орталығы айналған бұл өлкеде  қазір ұйғыр тіл білімі бойынша 
жазылып жатқан жалпытүркологиялық маңызға ие үлкен еңбектер өз бастауын 
Қазақстан ғылым академиясы Тіл білімі институты Ұйғыртану бөлімі тілшілері 
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дайындаған екі томдық «Қазіргі заман ұйғыр тілі» атты еңбектен алады деп 
сенімді түрде айта аламыз. 1989 жылы осы еңбектің негізінде орыс тілінді 
«Ұйғыр тілінің құрылымы» атты еңбек жарық көрді (Stroy 1989).  

Қазақстан ұйғыр тіл білімінің қалыптасуына және  дамуына Қазақстан 
Ғылым академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, 
профессор Ғ. Садвақасовтың еңбегі өте зор. Ол 1950 жылы Абай атындағы 
Қазақ Педагогика институты филология факультетін  қазақ тілі мен әдебиеті 
мұғалімі мамандығы бойынша аяқтайды. Сол жылы Қазақстан ғылым 
академиясының Ұйғыр-дүнген мәдениеті секторының аспирантурасына оқуға 
түседі. 1957-жылы «Қазіргі ұйғыр тіліндегі зат есімдердің жасалуы» деген 
тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғайды. 1961, 1962, 1967 және 1970-
жылдары Өзбекстанда өмір сүретін ұйғырлардың тілін зерттеу мақсатында 
диалектологиялық экспедицияға барады. Өзбекстанның ұйғырлар көп 
шоғырланған Ферғана өлкесіндегі ұйғыр ауылдарын аралап, тілдік, 
фольклордық материалдар жинайды. Бұл зерттеулерінің нәтижесінде ғалым 
1972-жылы «Ферғана ұйғырларының тілі және ұйғыр, өзбек тілдері 
диалектілерінің өз ара әсері проблемасы» деген тақырыпта докторлық 
диссертациясын қорғайды. Ғалымдың Ферғана ұйғырларының тілі туралы 
зерттеулері «Ферғана ұйғырларының тілі» атты екі томдық еңбек болып жарық 
көреді. 1970-жылы жарық көрген 1-томда Ферғана ұйғырлары тілінің 
фонетикалық ерекшеліктері зерттеліп, мәтіндер мен сөздік  берілген болса 
(Sadwakasov 1970), 1976-жылы жарық көрген 2-томында Ферғана ұйғырлары 
тілінің лексикалық және морфологиялық ерекшеліктері зерттелген (Sadwakasov 
1976). Сонымен қатар ғалым бұл еңбегінде ұйғыр және өзбек тілдері 
диалекттерінің өзара әсері туралы да талдау жүргізеді. Ғ. Садвақасовтың  бұл 
еңбегі жоғары бағаланып, 1977-жылы Қазақстан ғылым академиясының Шоқан 
Уәлиханов атындағы сыйлығына ие болады. Ғ. Садвақасов Қазақстанда 
қалыптасып, дамып бара жатқан  ұйғыр әдеби тілінің емле ережелерін түзіп, 
емле сөздігін (А. Илиевпен бірге) жазуға да қатысқан (Sedwaqasov, Iliev 1961).  
Ғ. Садвақасов ғылыми жұмыстарынан басқа ұйғыртану бойынша зерттеу- 
лерді ұйымдастырушы ретінде де белгілі ғалым. Ол Қазақстан ғылым ака- 
демиясы Тілбілімі институты жанында ашылған ұйғыртану бөлімін, кейін осы 
бөлім негізінде құрылған Ұйғыртану институтын ұзақ жылдар бойы басқарған.  

Қазақстандағы ұйғыр тіл білімінің ғылыми негізін қалауда Қазақстан Ғылым 
академиясының академигі, филология ғылымдарының докторы, профессор  
Әбдуәли Қайдардың еңбегі ерекше. Ұлы Отан соғысының ардагері Әбдуәли 
Қайдар да өзінің ғылымдағы жолын Қазақстан ғылым академиясының  
Ұйғыр-дүнген мәдениеті секторының «ұйғыр тілі» мамандығы бойынша 
аспирантурадан бастайды (1951-1954). Ғалым 1955-жылы «Қазіргі ұйғыр 
тіліндегі қос сөздер» тақырыбы бойынша кандидаттық диссертациясын 
қорғайды. Кейін бұл еңбек 1958-жылы монография болып Қазақстан ғылым 
академиясының баспасынан жарық көреді (Kaydarov 1958). 1962 жылы жас 
ғалымдың «Ұйғыр тілі мен әдебиеті» атты ұйғыртанудағы алғашқы мазмұн- 
далған библиографиялық көрсеткіші жарық көреді. Ә. Қайдардың 1969-жылы 
«Қазіргі ұйғыр әдеби тілінің дамуы (Ұйғыр диалекттері және әдеби тілдің 
диалекттік негізі)» атты үлкен еңбегінің 1-бөлімі жарық көреді (Kaydarov 1969). 
«Кітапта жалпыхалықтық ұйғыр тілінің барлық диалектілік көріністері, сондай-ақ 
олардың қазіргі совет ұйғырлары мен Шыңжаң ұйғырлары әдеби тілімен қарм-
қатынасы жан-жақты қаралды. Мұнда ұйғырлардың халықтық сөйлеу тілі 
ерекшеліктері, жалпыхалықтық тілдің диалектілер мен говорларға жіктелуінің  
негізгі белгілері мен ғылыми принциптері айқындалып, СССР-де, Қытай Халық 
Республикасының Шынжаң-Ұйғыр автономиялы районында қолданылатын 
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ұйғыр әдеби тілінің екі түрлі нұсқасының диалектілік негізде нормалану  
барысы егжей-тегжейлі зерттелді», деп жазады ғалым туралы қысқаша очеркте 
әріптесі академик Р. Сыздықова мен шәкірті филология ғылымының докторы 
Е.З. Қажыбеков (Kaydarov Abduvali 1994, P. 30). Бұл монография ғалымдың 
келесі жылы қорғаған доктордық диссертациясын негізі болады.Түркология 
ғылымының дамуына  үлкен үлес болып қосылған бұл еңбегі үшін ғалым 1971-
жылы Ш. Уәлиханов атындағы 1 дәрежелі сыйлыққа ие болады. Академик 
Әбдуәли Қайдар ұйғыр тілінің барлық салалары бойынша дерлік елеулі 
еңбектер жазған ғалым. Ғалымдың әр бір мақаласы ғылыми тиянақтылығымен 
және зерттеліп жатқан тақырыптың теориялық, практикалық жақтарын терең 
меңгеріп оларды шеберлікпен ұштастыра отырып жазылғандығымен ерекше- 
ленеді. 1961 жылы Алматыда жарық көрген «Ұйғырша- орысша сөздікке» 
(Kaydarov 1961), «Ұйғыр тілінің қысқаша грамматикалық очерки», 1966 жылы 
Мәскеуде жарық көрген «КСРО халықтары тілдері: түркі тілдері» кітабына 
«Ұйғыр (жаңа ұйғыр) тілі» атты мақалаларды жазады. Әбдуәли Қайдар  түрлі 
баспаларда жарық көрген ұйғыр тілнің тарихы (Kaydarov 1969), стилистикасы 
(Kaydarov 1961; Kaydarov 1966; Kaydarov 1969), лексикологиясы (Kaydarov 1961; 
Kaydarov1970(1)), этнолингвистикасы (Kaydarov 1972), орфографиясы 
(Kaydarov 1973), терминологиясы (Kaydarov 1965; Kaydarov 1987) басқа 
тілдермен өзара байланысы (Kaydarov1970(2); Kaydarov 1973; Kaydarov 1987) 
салалары бойынша бірнеше мақалаларды жазды.  

Ұйғыр тіл білімі туралы сөз болғанда, Ғ. Садвақасов, Ә. Қайдарлар 
қатарында филология ғылымдарының докторы, профессор Т. Талиповтың 
фамилиясы да аталады. Замандас, құрдас және дос болған үш ғалым ұйғыр 
тіл білімінің үш алып бәйтерегі еді. Олардың ғылымдағы жолы да ұқсап 
кетеді. Т. Талипов та 1953-1957 жылдары Қазақстан ғылым академиясының 
Ұйғыр-дүнген мәдениеті секторының аспирантурасында оқиды. Ғалымдың 
негізгі зерттеу тақырыбы ұйғыр тілінің фонетикасы болды. Оның кандидаттық 
та, докторлық та диссертациялары ұйғыр тілінің фонетикасына арналды.  
Ғалым 1960 жылы «Қазіргі ұйғыр тіліндегі даусты дыбыстар жүйесі» 
тақырыбында кандидаттық диссертация қорғаған болса, 1983-жылы «Ұйғыр 
тілінің фонетикалық жүйесінің тарихи дамуы (салыстырмалы-тарихи зерттеу 
тәжірибесі)» деген тақырыпта докторлық диссертациясын қорғаған. 
Түркітанушы фонетистер бұл еңбекті жеке бір тілдің фонетикасының 
салыстырмалы-тарихи және типологиялық  аспект бойынша алғашқы зерттеу 
ретінде жоғары бағалады. Т. Талипов түркі тілдерінің грамматикасына байла- 
нысты әлі бір шешімін таба алмай келе жатқан маңызды мәселелер бойынша 
да өзінің тың ойларымен, талдауларымен бөліскен ғалым. Т. Талиповтың «Түркі 
тілдеріндегі -лар қосымшасының бір фонетикалық формасы туралы» (Talipov 
1987), «Түркі тілдеріндегі оғлақ/лақ формасындағы сөздің фонетикалық өзгеруі 
мәселесі» (1980), «Түркі тілдері тарихындағы еркелету-құрметтеуді білдіретін 
ежелгі -қы қосымшасының фонетикалық өзгерісін түсіндіру» (Talipov 1982), 
«Түркі тілдері тарихында анлауттың сонорлану мәселесі» (1983), «Түркі тілдері 
тарихында ежелгі -ығ жұрнағының құрылымдық-фонетикалық өзгеруі»  
(Talipov 1986), «Түркі тілдерінде табыс септік жалғауының келіп шығу туралы» 
(Talipov 1990), «Түркі тілдеріндегі -мач/-мача жұрнағының келіп шығуы туралы» 
(Talipov 1990) атты мақалаларында ғалым өзінің тілдің ішкі даму, өзгеру 
заңдылықтарын, логикасын терең түсінетінін, түрлі лингвистикалық материалды 
оңтайлы қолдана білетін маман екендігін көрсетті. 

Қазақстан ұйғыр тіл білмінің лексикология, грамматика салаларының 
қалыптасып дамуына аға буын өкілдері ғалымдар Шавдун Кибиров, Октябр 
Жамалдинов, Иляс Семәтов және  Шеривахун Баратовтардың үлесі үлкен 
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болды. Ш. Кибиров ұйғыр және орыс тілдерінде жарық көрген «Қазіргі ұйғыр 
тілі» еңбегінің етістіктер туралы бөлімін жазған. О. Жамалдинов ұйғыр тіл білімі 
тарихында  алғашқы фразеологизмдардың сөздігін жазған ғалым (Jamaldinov  
1993). Бұл сөздікте үш мыңға жуық фразеологиялық  бірліктердің мағыналары 
ұйғыр ауыз әдебиеті, Қазақстан ұйғыр әдебиетінен мысалдар арқылы 
түсіндірілген. Ш. Баратовтың негізгі зерттеу саласы ұйғыр тілінің кәсіби 
лексикасы болды. Ғалым ұйғыр тіліндегі диқаншылыққа байланысты сөздер 
туралы  жазған еңбегі 1975 жылы жарық көреді (Baratov 1975).  

Орта буын тілшілер өкілдерінен атақты түркітанушы Н.А. Баскаковтың 
шәкірті филология ғылымдарының докторы, профессор Валерий Махпиров 
өзінің еңбектерінде ежелгі түрк, ұйғыр тілдерінде жазылған ескерткіштердегі 
жалқы есімдерді зерттеп келе жатыр (Makhpirov 1990; Makhpirov 1997). Зәйнәп 
Исламова ұйғыр тіліндегі аспаздық лексикасын (Islamova 2000), Гүлбаһар 
Семәтова ұйғыр тіліндегі филологиялық терминдерді (Semyatova 1988), 
Рошәнгүл Авакова қазіргі ұйғыр тіліндегі етістік фразеологизмдерді (Avakova 
1991), Юнусова Мунавар  ұйғыр әдеби тілінің орфоэпиясын (Yunusova 1998), 
Заһидәм Ивуллаева ұйғырт тіліндегі синонимдерді, емле мәселелерін 
(Hewullaeva 1997; Sedwaqasov 2012), Руслан Арзиев Жүсіп Баласағұндың  
«Құтты білік» поэмасының тілін, қазіргі ұйғыр тілін (Arziev 1996; Arziev 2006), 
Дилнур Қасимова ұйғыр тілінің Қазақстандағы қызметін және оның қолдану 
формаларын (Kasimova 1995), Гүлниса Нәзәрова қазіргі ұйғыр тіліндегі дәрілік 
өсімдіктер аттарын (Nazarova 1992), Бахамова Адаләтбүви  Қазақстан 
ұйғырлары арсындағы  лақап аттарды (Bakhamova 2004), Шәмшидин Аюпов 
ұйғыр тіліндегі қолөнер лексикасын (Ayupov 1998) зерттеп, сол тақырыптар 
бойынша өздерінің ғылыми еңбектерін жазды.  

Өкінішке орай кейінгі жылдары ұйғыр тіл біліміне келген жастар саны онша 
көп емес. Бұл жерде біз профессор Т. Талиповтың шәкірті Х. Масимованың 
(Masimova 2005), профессор Р. Авакованың шәкірттері Р. Бавдинов (Bawdinov 
2006) пен А. Қурванбақиеваның (Kurwanbakieva 2009), профессор В. Махпиров- 
тың шәкірті Д. Турдиеваның (Turdieva 2010) есімдерін ғана атап өте аламыз. 

Қорытынды. Түркологияның үлкен тармақтарының бірі болған ұйғыр тіл 
білімі саласының ғылыми негізде қалыптасып, дамуына Ресей кейіннен Совет 
ғалымдарының үлесі үлкен болды. 1950 жылдардан бастап ұйғыртанудың 
орталығы  Қазақстанға ауысты. Ғ. Садвақасов, Ә. Қайдар, Т. Талипов секілді 
ғалымдардың қажырлы еңбегі арқасында ұйғыр тіл білімі үлкен жетістіктерге 
жетті. Ұйғыр тілінің екі томдық алғашқы академиялық грамматикасы жазылды. 
Кейін бұл еңбек қытай тіліне аударылып, Пекинде басылған болса, арап 
жазуына көшіріліп Үрімжіде жарық көрді.  

1980-2010 жылдар аралығында қорғалған ұйғыр тілі бойынша он үш 
кандидаттық диссертацияның оны лексикологияға қатысты болған. Бұл кейінгі 
ұрпақ ғалымдарының ұйғыр тілінің сөздік қорын терең, жан-жақты зерттеуге 
ерекше көңіл бөліп жатқанының белгісі болса керек. 
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Аннотация. Статья освещает основные этапы развития уйгурского языкознания в Казахстане, 

которое формировалось на основе разработок, созданных российскими и советскими  
тюркологами. С середины прошлого века центром развития уйгуроведческих исследований в 
Советском Союзе становится Казахстан. На начальном этапе исследования по уйгурскому языку 
проводились сотрудниками Сектора уйгуро-дунганской культуры, созданной сразу после 
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создания Академии наук Казахской ССР. В он был преобразован в Отдел уйгуроведения в 
составе Института языкознания. В становлении и развитии уйгурского языкознания в Казахстане 
огромный вклад внесли известные  казахстанские лингвисты Г.С. Садвакасов, А.Т. Кайдар и 
Т.Т.Талипов. Благодаря исследованиям этих ученых уйгурское языкознание стало ведущей 
отраселью уйгуроведения в советском Казахстане.  
Ключевые слова: уйгурское языкознание; Казахстан; Отдел уйгуроведения; Г. Садвакасов. 
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Abstract. Uyghur linguistics in Kazakhstan was formed on the basis of the works of the Russian and 

Soviet Turkologists. Since the middle of the last century the center of the Soviet Uyghur studies moved 
to Kazakhstan. With establishing of the Academy of Sciences of the Kazakh SSR the Sector of the 
Uyghur-Dungan culture was set up in that Academy; later it was transformed into the Department of 
Uyghur studies within the Institute of Linguistics. Such well-known scholars as G.S. Sadvakasov, 
A.T. Kaidar and T.T. Talipov contributed to the development Uyghur linguistics in Kazakhtstan in Soviet 
times.  
Keywords: Uyghur linguistics; Kazakhstan; Department of Uyghur Studies; G.Sadvakasov.  

 


