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Стиль деген эмне?

Стиль – ыкма, ык-амал. 

Кандайдыр бир нерсени 

жасоонун же кандайдыр бир 

маселени чечүүнүн ыкмасы, ык-

амалы.
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Стиль – коомдук түшүнүк. Ал коом 

турмушунда жаралган. 

Стиль адамдардын жан багуу, 

тиричилик кылуу аракетинин 

негизинде түзүлгөн, калыптанган.

Стиль түшүнүгү кандай түшүнүк? 

Тактап айтканда, стиль табыгый 

түшүнүкпү же коомдук түшүнүкпү?



Стиль түшүнүгү – адамдардын

чыгармачыл ишмердигинин

туундусу. Ошондуктан стиль 

турмуштун баардык чөйрөсүн, 

ишмердиктин баардык тармагын

кучагына камтыган түшүнүк. 

Демек, ишмердүүлүк болгон жерде

стиль бар.

Стиль – коом сыяктуу байыркы

тарыхый түшүнүк.



Адам коомунда сүйлөшүү – ишмердиктин бир 

түрү. Ошондуктан сүйлөшүүдө да стиль болот. 

Ар бир маалымат туюндуруунун (сүйлөөнүн) 

жана туюндурулган маалыматты кабыл 

алуунуну (угуунун) стили (ыкмасы, ык амалы) 

бар.
Стиль адамдардын турмуштук талап-муктаждыктарын 

канагаттандыруу максатында түзүлгөн, жаралган. Стиль 

башка бирөөнүн кызыкчылыгын орундатуу максатында 

түзүлөт. Сүйлөшүүдө стиль угуучуга карата анын 

кызыкчылыгын канагаттандыруу үчүн түзүлөт. 

Стиль – тереӊ ойлонуштурулган 

системалуу кубулуш. Сүйлөшүүдө тилдик 

система да жана коммуникативдик 

система да эске алынат.



Стиль – маданий түшүнүк, маданий кубулуш. Стиль көп 

кылымдардан бери топтолгон тажрыйбалардын, 

табылгалардын, изденүүлөрдүн негизинде түзүлгөн 

маданият. Сүлөшүүгө байланыштуу айтканда, сүйлөө 

маданияты жана угуу маданияты стиль түшүнүгүнө тыгыз 

байланыштуу.

Стиль – форма менен мазмундун гармониясын ишке 

ашыруучу ыкма. Сүйлөшүүдө тилдик каражаттарды 

(форманы) ошол учурдагы максатка, мазмунга, 

шарт-талаптарга карата орду менен колдоно билүү 

форма менен мазмундун гармониясы, шайкештиги 

болуп саналат.



Функциоиалдык стиль – коом тарабынан кабыл алынган,

фунционалдык жактан шартташкан, макулдашылган, коомдук

ишмердүүлүктүн ар түрдүү чөйрөсүндө сүйлөшүүнүн (маалымат

алмашуунун) ар түрдүүлүгү. Коомдо ишмердүүлүктүн беш чөйрөсү

тарыхый жактан калыптанган: 1) турмуш-тиричилик чөйрөсү, 2) иш чөйрөсү,

3) илимий чөйрө, 4) публицистикалык чөйрө, 5) көркөм чөйрө. Ушул беш

чөйрөнүн негизинде функционалдык стилдин төмөнкүдөй беш түрү:

1) турмуш-тиричиликте сүйлөшүү стили

2) иш стили

3) илимий стиль

4) публицистикалык стиль

5) көркөм стиль түзүлгөн.

Функциоиалдык стиль – коомдо түзүлгөн ишмердүүлүктүн беш

чөйрөсүндө маалымат алмашуунун көп түрдүүлүгү.

Фукционалдык стиль деген эмне?2



Стилдик боёк - тилдик каражаттардын (тыбыш,

сөз, сөз айкашы, сүйлөм) өзүнүн түз, лексикалык

маанисинен сырткары бир нече кошумча маанилерге

ээ болушу. Мисалы: «алтыным» деген сөздө адамга

карата кайрылуу маанисинен сырткары жакшы көрүү,

жактыруу, сыйлоо, урматтоо, жалынуу-жалбаруу,

эркелетүү, ичи эзилүү, оң эмоция, оң баа берүү сыяктуу

кошумча маанилер бар. Мына ушул кошумча маанилер

«алтыным» деген сөздүн стилдик боёгу болуп саналат.

Стилдик боек деген эмне?3



Стилдик боёк деген түшүнүк татаал табиятка

ээ. Анткени тилдик каражаттар өз алдынча турганда

бир башка стилдик боёкто, ал эми контекстте,

конкреттүү сүйлөшүүдө колдонулганда таптакыр

башка стилдик боёктордо колдонулушу мүмкүн.

Мисалы: «и» дегенде жактыруу, кубаттоо,

эркелетүү маанилери да болушу мүмкүн. Ошондой

эле конкреттүү сүйлөшүүдө какшыктоо, кекетүү,

мокотуу, басынтуу, коркутуу, үркүтүү, шылдыңдоо,

мазактоо маанилери да болушу ыктымал.



Стилдик бирдиктерге (каражаттарга) 

стилдик боёктогу каражаттар, 

функционалдык стилдер жана алардын 

түрлөрү кирет.

Стилдик бирдик (каражат) деген эмне? 4



Стилдик белги деген эмне? 

Стилдик белги – ар бир функционалдык стилге мүнөздүү

өзгөчөлүктөр, табият касиеттер, жалпы жана жеке

көрүнүштөр, белгилер. Ар бир функционалдык стилге

мүнөздүү, обочо өзгөчөлүктөр ал стилдин белгиси болуп саналат.

Маселен, маалыматтын ачык, так, бир мааниде, түшүнүктүү,

стандартуу, шаблондуу, штамптуу туюндурулушу – иш стилине

мүнөздүү белги. Ал эми маалыматтын ачык эмес, кыйытылып,

каймана (подтекстте), символдуу, образдуу, эстетикалуу

туюндурулушу – көркөм стилге таандык белги.
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Стилдик норма деген эмне?

Стилдик норма – белгилүү бир коомдо, белгилүү

доордо буга чейин түзүлгөн, макулдашылган стилдик

талаптардын сакталышы. Стилдик норма коомдун жана

доордун табиятына, өзгөчөлүгүнө, өзгөрүшүнө жараша

өзгөрүлмөлүү болот.

Сүйлөшүүгө байланыштуу стилдик норма көп кырдуу

табиятка ээ. Маселен: 1) стилдик норма – коомдо түзүлгөн

сүйлөшүү чөйрөлөрүндө маалымат алмашуунун буга чейинки

калыптанып келген талаптарынын, жол-жоболорунун

сакталышы; 2) стилдик норма – функционалдык стилдердин

ар биринин табият-өзгөчөлүгүнө жараша тилдик

каражаттарды колдонуу жөрөлгөлөрүнүн сакталышы.
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Көӊүл бурганыӊыздарга чоӊ рахмат!


