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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН 

ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министірінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс 

хаттамасының шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз 

осы типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным 

университетом им. аль-Фараби. 

 

2. Типовые учебные программы разработаны в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 

№425. 

 

3.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программа не может быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ КазНУ имени аль-Фараби, 2017 
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LZAA 7202 – ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЗЕРТТЕУЛЕРДІҢ 

ӘДІСНАМАСЫ МЕН ӘДІСТЕМЕСІ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар:  

Сүлейменова Э.Д. –  филология ғылымдарының докторы, профессор, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Шайкенова Л.М. – филология ғылымдарының докторы, профессор, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Екшембеева Л.В. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті  

Мұсатаева М.Ш. – филология ғылымдарының докторы, профессор, 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

6D021300 – Лингвистика мамандығына арналған «Лингвистикалық 

зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі» курсының типтік бағдарламасы 

курсты тақырыптық және мазмұндық жағынан ұйымдастыру жұмыстарына 

жетекшілік етуге арналған.  

Бағдарламада тілді және тілдік бірліктерді зерттеу мен сипаттаудың негізгі 

философиялық, жалпығылыми және жеке лингвистикалық әдістері 

қарастырылады. 

Аталмыш пәнді оқыған докторант төмендегілерді білуі керек: 

 танымның жалпығылыми өлшемдері мен нормалары және олардың тіл 

білімінде қолданылу ерекшеліктері; 

 тіл біліміне бағытталған философиялық және жалпығылыми әдіснаманың 

теориялық негіздері; 

 заманауи лингвистиканың қағидалары мен постулаттары; 

 заманауи лингвистикалық ғылым дамуының негізгі үрдістері; 

 лингвистикалық зерттеудің әдіснамасы, әдістемесі, әдісі, нысаны және 

олардың дамуы; 

 тілдік жүйенің әртүрлі деңгейлерінің бірліктерін зерттеу мен сипаттаудың 

заманауи жалпы және жеке лингвистикалық әдістерінің жүйесі; 

 лингвистиканың нақты бағыты аясында қолданылатын тілдік бірліктерді 

талдаудың әдістері. 

Докторант жасай алуы тиіс: 

 лингвистика, философия және әдіснаманың өзара қарым-қатынасын 

талдау; 
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 лингвистикалық зерттеудің нысанын, пәнін анықтап, негіздеу және 

репрезентативті әдістерді бағалап, таңдау; 

 тілдік үдерістер мен заңдарды қазіргі лингвистиканың парадигмалары 

тұрғысынан түсіндіру; 

 қол жеткізген теориялық және эмпирикалық білімді жинақтау; 

 ғылыми идеяларды, концепциялар мен теориялық құрылымдарды сыни 

талдау. 

Докторант келесі дағдыларға қол жеткізуі керек: 

 жеке зерттеулерінде теориялық және қолданбалы арнайы ғылыми 

әдебиеттерді пайдалану; 

 тіл мен тіл бірліктерін талдаудың заманауи әдістерін практикада қолдану; 

 кез келген гипотезаны өз бетімен негіздей алу немесе теріске шығару. 

Пререквизиттер: тіл біліміне кіріспе, жалпы тіл білімі, лингвистика 

ілімінің тарихы, ғылым тарихы мен философиясы, жалпы лингвистиканың 

ғылыми парадигмалары, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жоспарлау, 

компьютерлік лингвистика, лингвистика және семиотика. 

Постреквизиттер: лингвистиканың метатілі және метасөздігі, жалпы 

лингвистика, тілдің ұлттық корпусы және компьютерлік технологиялар, дискурс 

теориясы, коммуникация теориясы және тілдік айла-шарғы жасау. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тараулардың атаулары 

1  Тіл білімі тарихнамасы 

2  Әдіснама ғылым ретінде және ғылым әдіснамасы. Лингвистикадағы 

жалпы философиялық әдіснама 

3  Лингвистика және оның нысаны 

4  Әдіснама – әдіс – әдістеме. Әдіснама және тіл талдауы 

5  Лингвистикалық білімнің ғылыми парадигмалары  

6  Қазіргі лингвистиканың постулаттары  

7  Жалпы лингвистикалық әдіснама және оның тіл теориясымен 

байланысы 

8  Зерттеудің жалпығылыми әдістері  

9  Лингвистикалық зерттеу әдістері: салыстырмалы-тарихи әдіс, 

реконструкция, глоттохронология, М. Сводеш тізімдері 

10  Лингвистикалық зерттеу әдістері: салғастырмалы әдіс, контрастивті 

зерттеулер әдістемелері, компоненттік талдау 

11  Лингвистикалық зерттеу әдістері: семантикадағы танаптық 

зерттеулер, контент-талдау, дискурсивті талдау 

12  Лингвистикалық зерттеу әдістері: сауалнама, тестілеу, әлеуметтік 

лингвистика және психолингвистикадағы сұхбат 

13  Тіл корпусы және корпустық зерттеулер 

14  Әдістердің репрезентативтілігі және зерттеу нәтижелерінің 

шынайылығы, теориялық және тәжірибелік жұмыстар нәтижелерін 



5 

 

жалпылау 

15  Зерттеу тақырыбын, әдістемесін, метатілін, таңдау мен негіздеу және 

зерттеуді жоспарлау 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

6D021300 – Лингвистика мамандығына арналған «Лингвистикалық 

зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі» курсы ғылыми және кәсіптік ой-

өрісін кеңейту мақсатында оқылады. 

Қазіргі лингвистикалық ғылымның негізгі даму үрдістері және оның 

әдіснамасы мен әдістемесі «Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамасы мен 

әдістемесі» курсының нысаны болып табылады. 

Зерттеу пәні – тіл зерттелуін ұйымдастыру, құрылымдау және жүзеге 

асыру жолдары. 

«Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі» пәнін 

оқытудың мақсаты – филолог студенттердің жалпылингвистикалық 

даярлықтарын тереңдету және тілді зерттеудің замануи әдістері бойынша 

білімді игерту. 

«Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамасы мен әдістемесі» атты 

курстың оқу міндеттері: 

 әдіснаманы ілім ретінде және танымның, әдіснаманың және 

лингвистика онтологиясының жалпығылыми әдістерін жөнінде ой қорыту; 

 лингвистика нысаны туралы онтологиялық түсініктердің 

динамикасын, олардың әдіснамалық және философиялық қағидаларға 

тәуелділігін түсіну; 

 тілді және тілдік бірліктерді талдаудың заманауи әдістерімен 

танысып, оларды тәжірибеде қолданудың дағдыларын қалыптастыру; 

 қол жеткізілген теориялық және эмпирикалық білімдерді жинақтау әрі 

ғылыми идеяларды, концепциялар мен теориялық құрылымдарды сыни 

тұрғыдан талдау дағдысын қалыптастыру; 

 жеке лингвистикалық зерттеудің нысаны мен пәнін әдіснамалық 

тұрғыда негіздей алу тәжірибесі, сонымен қатар шынай нәтижеге қол жеткізу 

үшін дұрыс репрезентативті әдістерді таңдау. 

Докторантты кәсіби дайындаудағы курстың алатын орны: 

 курсты жүргізу барысында лингвистикалық зерттеудің нысаны, 

әдіснама, әдістеме, әдіс және нақты бағыт бойынша қолданылатын тілді 

талдау әдістері қарастырылады; 

 лингвистикалық ойдың дамуын ұғынуға, тіл табиғатын түсіну 

мәселесін кеңейтуге, жеке диссертациялық зерттеудің әдістемелік және 

концептуалды аппаратын жетілдіруге септігін тигізеді. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Тіл білімі тарихнамасы 
Философия, әдіснама, лингвистика онтологиясы. Ғылым дамуының 

жалпы заңдылықтары аясында лингвистиканың дамуы: Т. Куннің 

концепциясы, К. Поппердің концепциясы, И. Лакатостың концепциясы. 

Ғылыми таным. Таным әдісі. Лингвистикалық зерттеу. Жалпы ғылыми 

ұстанымдар және таным нормалары: кереғарлыққа келмеу, тексеру, растау, 

верификация vs. теорияны жоққа шығару ұстанымдары. 

 

Әдіснама ғылым ретінде және ғылым әдіснамасы. 

Лингвистикадағы жалпы философиялық әдіснама 

Әдіснама құрылым, логикалық ұйымдасу, қызметтің әдістері мен 

құралдары туралы ілім ретінде. Ғылым әдіснамасы ғылыми танымның 

формалары мен тәсілдері, құрылым қағидалары туралы ілім ретінде. Әдіс – 

мақсатқа жету тәсілі, шындықты теориялық немесе практикалық меңгерудің 

операциялары мен тәсілдерінің жиынтығы. Ғылымдағы интеграция. Сандық 

өзгерістердің сапалыққа ауысу заңы. Мойындамау заңы. Қарама-

қайшылықтардың бірлігі және күресі заңы. Құбылыстар, тарихилық және 

себептіліктің жалпы байланысының қағидалары. Тілде сандық және сапалық, 

жалпыға ортақ, жеке, бөлек, форма және мазмұн, себеп пен салдар, 

қажеттілік пен бостандық, қажеттілік пен кездейсоқтық, ақиқат пен тәжірибе 

категорияларының пайда болуы. 

 

Лингвистика және оның нысаны 

Лингвистиканың нысаны мен пәні. Лингвистикалық зерттеулердің 

мақсаттары. Онтологиялық түсініктердің динамикасы: тіл анықтамасының 

алуандылығы. Тілді анықтаудың қиындығы. Ішкі және сыртқы лингвистика. 

 

Әдіснама – әдіс – әдістеме. Әдіснама және тіл талдауы 

Ғылыми әдіс түрлері: теориялық (теориялар, болжамдар, ғылыми 

заңдар, ғылыми пішіндеу) және лингвистикадағы тәжірибелік ғылыми әдіс 

(тәжірибелер, бақылаулар, өлшеу). Таным әдісі мен мазмұндау әдісі. 

Лингвистикадағы ғылыми мәселенің қойылуы және тұжырымдалуы. Қазіргі 

тіл біліміндегі бағыттар. Әдіснамадан «бостандық» немесе теориялық-

әдіснамалық «резонанс» және маркстік-лениндік философияның инерциялық 

әсерлілігі. Әдіснаманың орнына ғылыми-лингвистикалық парадигма. Тілдік 

фактілерді талдаудан тілдердің ұлттық корпустарына немесе жаңа 

технологиялардың әсерінен лингвистика әдіснамасының өзгеруі. 

 

Лингвистикалық білімнің ғылыми парадигмалары 

Салыстырмалы-тарихи парадигма. Жүйелік-құрылымдық парадигма. 

Антропоцентристік парадигма. Ғылыми парадигма vs. әдіснама. 

Парадигмалар мен лингвистикадағы «ғылыми төңкерістер». Парадигма 

ауысуы презумпция ауысуы ретінде. Экспланаторлылық, экспансионизм, 
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функционализм. Заманауи лингвистикадағы тарихи және логикалық 

қағидалар. 

 

Қазіргі лингвистиканың постулаттары 

Теңдіктер – теңсіздіктер туралы постулат. Синтагматика – 

парадигматика туралы постулат. Синхрония – диахрония туралы постулат. 

Уақыт – кеңістік туралы постулат. 

 

Жалпы лингвистикалық әдіснама және оның тіл теориясымен 

байланысы 

Тілді қоғамдық сананың бір түрі ретінде. Дыбыстық тілдің таңбалық 

жүйе ретіндегі материалды табиғатын түсіну. Шынайы тілдік әрекетті, тілдік 

шығармаларды және абстрактілі (идеалды) тілдік жүйені қарама-қарсы қою. 

 

Зерттеудің жалпығылыми әдістері 

Логика мен психология лингвистикалық әдіснаманың құрамдасы 

ретінде. Аксиология мен системология лингвистикалық әдіснаманың 

құрамдасы және дерекөзі ретінде. Әдістің жалпы теориясы. Эмпирикалық 

зерттеудің әдіс-тәсілдері. Теориялық зерттеудің әдіс-тәсілдері. Әлеуметтік-

гуманитарлық ғылымдардың жаңа парадигмасы мен әдіснамасы. 

Эвристикалық әдістер. Сипаттамалық әдістер. Түсіндірмелі сипаттамалар. 

 

Лингвистикалық зерттеу әдістері: салыстырмалы-тарихи әдіс, 

реконструкция, глоттохронология, М. Сводеш тізімдері 

Лингвистикалық компаративизм. Салыстырмалы-тарихи әдістің жалпы 

сипаттамасы. Сыртқы реконструкция әдістемесі. Ішкі реконструкция 

әдістемесі. Қатысымдық хронология мен глоттохронология әдістемесі. 

М. Сводеш тізімдері және олардың тілді генетикалық сипаттауда 

қолданылуы.  

 

Лингвистикалық зерттеу әдістері: салғастырмалы әдіс, 

контрастивті зерттеулер әдістемелері, компоненттік талдау 

Типологиялық әдіс. Оппозиция әдіс-тәсілдері. Дистрибутивті талдау. 

Валенттілік талдау. Компоненттік талдау. Трансформациялық талдау. 

Құрылымдық әдіс. Лингвистикадағы пішіндер мен пішіндеу. 

 

Лингвистикалық зерттеу әдістері: семантикадағы танаптық 

зерттеулер, контент-талдау, дискурсивті талдау 

Мәтін талдаудың әдістері. Дискурс талдаудың әдістері. Когнитивті әдіс 

және оның әдістемелері. Контент-талдау. Семантикалық талдаудың әдістері. 

 

Лингвистикалық зерттеу әдістері: сауалнама, тестілеу, әлеуметтік 

лингвистика мен психолингвистикадағы сұхбат 

Сауалнама және оның түрлері. Сауалнама тәсілдері. Алынған 

нәтижелерді статистикалық өңдеу және талдау. Әлеуметтік лингвистика мен 
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психолингвистикадағы сұхбат және оның түрлері. Лингвистикалық 

зерттеулердегі мәтінді автоматты өңдеу, машиналық аударма 

бағдарламалары, LingSoft, SPSS, StarLing және т.б. 

 

Тіл корпусы және корпустық зерттеулер 

Тілдің ұлттық корпусы. Метатаңбалау және таңбалау. Омонимияны 

жою. Корпус мәліметтерін лингвистикалық зерттеулерде қолдану.  

 

Әдістердің репрезентативтілігі және зерттеу нәтижелерінің 

шынайылығы, теориялық және тәжірибелік жұмыстар нәтижелерін 

жалпылау 

Зерттеу әдістерін негіздеу. Зерттеу әдістерінің репрезентативтілігі. 

Зерттеуде шынайы нәтижеге қалай қол жеткізуге болады? Тәжірибелік 

зерттеу: мақсаты, кезеңдері, нәтижелері, өңделуі, жалпылануы. 

Лингвистикалық сипаттамалардың ресімделуі. 

 

Зерттеу тақырыбын, әдістемесін, метатілін таңдау мен негіздеу 

және зерттеуді жоспарлау 

Зерттеу тақырыбын таңдау және негіздеу. Ғылыми зерттеуге 

қойылатын талаптар. Зерттеу әдіснамасы мен әдістемесі. Жұмысты 

жоспарлау. Жұмыс кезеңдері. Дереккөздер. Мәліметтерді сұрыптау 

критерийлері. Нақты мәліметтердің дереккөздері. Жұмыстың композициясы. 

Зерттеудің метатілі. Лингвистикадағы верификациялар, дәлелдеме және 

аргументтеу. Терминология. Терминге қойылатын талаптар. 

Терминологияның кемшіл тұстары және олардың себептері. Графикалық 

метатіл. Әріптік символика. Сызбалар. Кестелер мен графиктер.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Идеялардың туындауынан гипотезаларға дейін. Лингвистикадағы 

гипотеза: логикалық құрылым, ықтималдылық, типология. 

2. Гипотезаларға қойылатын талаптар: релеванттылық, тексерімділік, 

бар ғылыми біліммен үйлесімділік, түсіндірме/болжам күші, 

қарапайымдылық ұстанымы. 

3. Лингвистикадағы теориялар: формалды vs. мазмұнды, динамикалық 

vs. статикалық және т.б. 

4. Лингвистикадағы теориялар арасындағы қарым-қатынас. 

5. Әдіснама және ғылыми теориялардың құрылымы (теориялық және 

эмпирикалық түсініктер, аксиомалық әдіс). 

6. Лингвистикалық зерттеулердің әдіснамасы: әдіснамаға тәуелділік. 

Әдіс – рәсім – тәсіл. 

7. Баяндау стилі. Ғылыми прозаның функционалды стилі. Ғылыми 

мәтін синтаксисі. 

8. Лексика-фразеологиялық жарыспалылық. Анықтама. 
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9. Жүйелі лингвистикалық әдіснаманың технологиясы. 

10. Лингвистикалық зерттеулер нәтижесін сипаттау технологиясы. 

11. Теориялық ақпараттың жинақталуы. Библиография. Теориялық 

әдебиетпен танысу. 

12. Библиографиялық аппарат. Мәселе тарихын шолу. Сілтемелік 

аппарат. 

13. Ғылымдағы мұрагерлік пен этика. Мәселе тарихы. 

14. Сілтемелік аппарат. Цитаталау. Мұрагерлік. 

15. Өңдеу технологиясы (қағидалары, мазмұндық өңдеу, үлгі-мәтін). 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сипаттау әдісі. 

2. Тіл біліміндегі тәжірибе әдістемесі. 

3. Парадигматикалық әдістеме. 

4. Оппозициялық тәсілдер; привативті оппозициялардың әдістемесі. 

5. Семантикалық өрістің тәсілдері. 

6. Таксономиялық әдіс. 

7. Дистрибутивті талдау, трансформациялық талдау әдістемесі, 

тікелей құрамдас бөліктердің әдістемесі. 

8. Лингвогенетикалық әдістер: тарихи әдіс. 

9. Лингвогенетикалық әдістер: салыстырмалы-тарихи әдіс.  

10. Ішкі және сыртқы қайта құру, болжалды хронология және 

глоттохронология, лингвистикалық география әдістемесі. 

11. Салғастырмалы әдіс.  

12. Жасырын салғастыру және тілдік параллельдер. 

13. Тілдердің типологиялық сипаттамасы және типологиялық 

классификациясы. 

14. Эталон тілдің әдісі. 

15. Нақты әдістерді қолдану (математикалық логика, статистика, 

ықтималдылық теориясы, ақпараттандыру теориясы) және қолданбалы тіл 

білімі. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Лингвистика онтологиясы. 

2. Лингвистика әдістемесі. 

3. Лингвистика метатілі. 

4. Тіл анықтамасы. 

5. Тіл vs. сөйлеу: онтологиялық қарама-қайшы қою мүмкіндігі. 

6. Онтологиялық түсініктердің динамикасы: атомизмнен жүйелік 

арқылы тіл туралы корпустық түсінікке. 
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7. Лингвистикалық пәндердің дифференциациялануы және 

интеграциясы (экспансионизм). 

8. Тіл туралы басты түсініктердің өзгеруі. 

9. Философия және лингвистиканың әдіснамалық парадокстері. 

10. Лингвистикадағы зерттеудің жалпығылыми тәсілдері. 

11. Пішін-үлгілер және пішін-конструктілер. 

12. Тілдік үдерістерді пішіндеу мәселелері. 

13. Диссертациялық зерттеудің бастапқы қағидалары. 

14. Диссертацияның категориялық-ұғымдық аппараты. 

15. Диссертациялық жұмыстың практикалық құндылығы.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. – 

М., 2004. 

2. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. – М., 2002. 
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пособие. – М.: Академия, 2007. 
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Қосымша:  

1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: 

Учебное пособие. – М., 2007.  

2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. Ч. IV: Методы 

исследования: пособие для филологов. – Томск: Изд-во Том. пед. ун-та, 2003. 

3. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая 

экспертиза. – Барнаул, 2009. 

4. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований. – 
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7. Сеше А. Программа и методы теоретической лингвистики. 
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ТВММ 7201 – ТІЛ БІЛІМІНІҢ МЕТАТІЛІ ЖӘНЕ МЕТАСӨЗДІГІ 

(бейінді бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 
Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор,  

әл-Фараби  атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Ибраева Ж.Қ. – филология ғылымдарының докторы, профессор м.а. 

әл-Фараби  атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Ихсангалиева Г.К. – филология ғылымдарының докторы, доцент,  

әл-Фараби  атындағы Қазақ ұлттық университеті. 

Мурзалина Б.Қ. – филология ғылымдарының докторы, профессор,  

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдер 

университеті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Тіл білімінің метатілі мен метасөздігі» атты курстың мақсаты – 

филология факультеттері «6D021300 – Лингвистика» (біліктілік дәрежесі 

«гуманитарлық ғылымдардың докторы») мамандығы бойынша дәріс алатын 

докторанттарға тілді зерттеудің қазіргі лингвистикада қалыптасқан 

жалпылама түсініктер, ұғымдар мен терминологиялық жүйе туралы 

білімдерін тереңдетіп, кәсіптік және ғылыми көзқарастарын кеңейту үшін 

арналған. 

Тілдің негізгі және ерекше қызметтерінің бірі – тілге арналған барлық 

ауызекі сөйлеу тілі мен жазба мәтіндерде қолданылатын метатілдік қызмет. 

Бұл қызмет негізінде метатілді білуге мүмкіндік береді, себебі тіл өзі метатіл 

арқылы сипаттауға бағынады. Бұл жағдайда тіл-нысан немесе тіл-пән деп 

аталады.  

Тіл өзінің әртүрлі сипатымен және метатілдік құралдырының 

түрлерімен ерекшеленеді. У. Вайнрайх айтуынша, тілдің лексикалық 

қорының типологиялық жағынан мәнді мінездемесі – өзінің сипаттауына 

арналған құралдардың  тиімділігі ("циркулярдіктің" дәрежесі, яғни сөздердің 

бір бірінің негізінде анықтама беру қызметі). Тілдің метатілдік қызметін 

металингвистика атты ғылым зерттейді. Бұл ғылымның мақсаты 

лингвистиканың терминология жүйесі туралы білімді кең түрде арттыру.  

Металингвистикаға арналған жаңа әдебиеттерді оқу барысында 

зерттеушілердің терминологиялық келіспеушіліктер және метатіл аясында 

пайда болатын көптеген даулы мәселелер анықталады. Аталмыш пән 

жалпылама ғылыми лексиканы қамтуға және қазіргі тіл білімінде пайда 

болатын әртүрлі үрдістерді түсінуге мүмкіндік береді.  
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Құзыреттері (оқыту нәтижелері) бар: «6D021300-Лингвистика» 

мамандығы бойынша бітіруші түлектер атап айтқанда, жалпы докторанттар 

міндетті түрде құзыреттерге ие болу керек:  

 ғылыми білімнің жалпы процесінде тіл білімінің негізгі даму 

тетіктері; лингвистикалық білім эволюциясы негіздерін қамту; 

 қазіргі заманғы отандық және шетелдік тіл білімі және 

лингвистикалық ынталандырудың динамикалық процестерін талдап жүйелі 

түрде түсіндіре алу; 

Білуі тиіс:  

 Жалпы тіл білімін ғылыми парадигмалармен салыстыра назар аудара 

отырып, ғылыми тұжырымдамалық терминдер анықтамасын анықтау; 

 қағидалары, әр түрлі ағымдардың, үрдістері мен қазіргі заманғы 

лингвистика мектептерінің негізгі идеяларын сын көзбен қарастыру; қазіргі 

заманғы лингвистиканың негізгі ғылыми парадигмаларының онтологиялық 

және гносеологиялық негіздерін; 

 зерттеу нәтижелерін талдау, білім беру және ғылыми-зерттеуде 

нақты мәселелерін шешуде оларды қолдану; 

 қазіргі заманғы лингвистикалық прагматикалық сыни мәселені 

бағалау, тәсілдері мен үрдістердін  дамыту. 

Дағдысы болуы тиіс:   

 зерттеу мәселесін жан-жақты талдау және зерттеулердің пәнаралық 

сипатын түсіне білу; 

 ғылыми мәселелерді әрі қарай шешуде олардың құзыретін арттыру 

үшін талдай білу; 

 лингвистикалық зерттеулерде әр түрлі мақсаттар үшін қолданылатын 

негізгі компьютерлік бағдарламалармен жұмыс (терминология корпусын 

құруы, лингвистикалық терминдер анықтамаларының салыстырмалы 

талдауы), ғылыми-зерттеу бағдарламалары (SPSS, CLAN, PRAAT, SOLO), 

автоматты ағылшынша-орысша және орысша-ағылшынша бағдарламалары 

(PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo), қазақ және орысша-қазақша-

орысша аударма (SOZDIK), компьютерлік технологияны ағылшын тілді 

деректердің үлкен жиындарымен жұмыс істеуде пайдалану. 

Аталмыш пәнді оқытуда қажетті алдын ала оқытылған пәндердің 

тізімі: «Тіл білімінің метатілі мен метасөздігі» атты пәннің мазмұны 

бакалавриата оқылатын «Тіл біліміне кіріспе», «Жалпы тіл білімі», 

«Түркі/славян филологиясына кіріспе», «Қазіргі қазақ/орыс тілі», «Латын 

тілі», сонымен бірге Этнолингвистика, Психолингвистика, Әлеуметтік 

лингвистика және т.б. негізінде құрастырылады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1.1 Метатіл мәселелері. Тіл нысан, тіл-пән, метатіл. 

1.2 Метатіл ұғымы және металингвистика. 
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1.3 Метатіл және лингвистикалық концепциялар. 

1.4 Метатіл және терминология. 

1.5 Термінді анықтауда логикалық және мазмұндық қателіктер.  

1.6 Метатілді-модалдық мағыналарының типтері. 

1.7 Терминологиялық сөздіктер және түрлі тілдік лингвистикалық 

мектептердегі лексикографиялық дәстүрлер.  

1.8 Лингвистикалық метатілдің лексикографиялық дереккөздерде көрінуі. 

1.9 Лингвистика метатілінің динамикасы. 

1.10 Мәтіндік және дискурстік метатілдік коммуникативтік жағдайлар. 

Мәтіндегі метамәтін.  

1.11 Метатіл мен метасөйлеудің өзара байланысы. 

1.12 Терминжасамның грек-латын негіздері. 

1.13 Славян және түркі лингвистикалық терминологиясы. 

1.14 Қазақ және орыс термин жүйесіндегі кірме сөздер.  

1.15 Лексика-семантикалық терминжасам және калькалау. 

 

ПЕННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Тіл білімінің метатілі мен метасөздігі» атты пәннің мазмұны 

лингвистикалық терминологияның сипаттауымен жүйелік, функционалды, 

коммуникативтік-прагматикалық аспектілер тұрғысынан таныстырады. 

Лингвистикалық терминологияның теориялық мәселелері жалпы тіл 

білімінде немесе орыс я қазақ тіл білімінде зерттеушілердің ерекше назарын 

алып отыр. Қазіргі таңда көптеген терминологиялық сөздіктер (соның ішінде 

қазақ тілінде), ауқымды лигвистикалық еңбектер жарық көріп отыр. Алайда, 

көптеген терминдердің анықтамалары даулы болып, жаңа ғылыми 

парадигманың шеңберінде танымал терминдер жаңаша көрініс тауып жатыр.  

«Тіл білімінің метатілі және метасөздігі» атты курсының нысаны тіл 

білімінің тілдік терминжүйесінің арнайы лексикалық классы, сонымен қатар 

тілдік процесі және дискурстық комуникативтік жағдайы болып табылады.  

 Кәсіптік дайындық жүргізудегі пәннің алатын орны: 

 тіл ғылымының жалпы теориясы, қалыптасқан бағыттарымен жаңа 

бағыттарының қазіргі қалпы, бұл бағыттардың шеңберінде зерттелетін өзекті 

мәселелері қарастырылады; 

 Аталмыш пән тіл білімінің терминжүйесінің метатілдік негізі 

туралы білімді қалыптастыру және қазіргі лингвистикалық пәндердің 

арасында металингвистиканың алатын орнын көрсету; 

 Пән тіл білімінің метатілдік теориялық негізі туралы, тіл білімінде 

қалыптасқан әртүрлі концепциялардың метатілдік ұқсастықтары мен 

ерекшеліктерін көрсету; 

 Қажетті лексикографиялық білімдерді артыру негізінде әртүрлі 

лингвистикалық дәстүрлер мен бағыттарда қалыптасқан тіл білімінің 

метатілін сөздіктерге түсіру, ерекшеліктермен таныстырады 
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(лингвистикалық энциклопедилар, әртүрлі мектептердің ерекшеліктерін 

көрсете алатын лингвистикалық терминдердің сөздіктері, лингвистикалық 

қостілді сөздіктер, т.б.). 

«Тіл білімінің метатілі мен метасөздігі» атты пәннің негізгі мақсаты – 

тілдің  метатілдік қызметін және оның құрылымын, мазмұнынн танып білу.  

«Тіл білімінің метатілі мен метасөздігі» атты пәннің міндеттері: 

 негізгі лингвистикалық сөздіктердің сөз тізбегін салыстыра отырып, 

лингвистикалық терминдердің жалпы парадигмасын және лингвистиканың 

метатілдік корпусын көрсету;  

 лингвистердің әдіснамалық және онтологиялық ұстанымдарға 

байланысты отандық және шетелдік тіл білімінде пайда болған 

терминологиялық келіспеушілектер туралы мәлімет беру;  

 әртүрлі лингвистикалық терминологиялық сөдіктердің сөз 

тізбектерін (соның ішінде қостілді сөздіктердің), мәтін және дискурстік 

жағдайларды  сын көзбен қарастыру;  

 әрқұрылымдық тілдердің метатілдік қызметтерің анықтау және 

олардың У. Вайнрайхтың «циркулярдік» деңгей деген тұжырым негізінде 

жүйелік түрінде ерекшеліктерін көрсету.  

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Метатіл мәселелері. Тіл-нысан, тіл-пән, метатіл. Метатіл және 

металингвистика ұғымдары. Метатілдік құралдары және әртүрлі тілдердің 

мүмкіндіктері: циркулярдіктің индексі (У. Вайнрайх бойынша). 

Лингвистикалық терминдер жүйелік аспектіде. Термин және терминология. 

Идеалды термин ұғымы. Термин: омонимия, полисемия, жүйелілік. 

Терминжүйесінің қабылдауға қабілеттілігі. Терминдерді стандарттау және 

унификациялау. Терминжасам. 

Метатіл ұғымы және металингвистика. Металингвистиканың 

кезеңдері. Металингвистиканың нысаны және ғылыми-зерттеу пәні. Зерттеу 

ерекшеліктері. 

Метатіл және лингвистикалық концепциялар. Терминдердің 

паспортизациясы. Жалпы әдеби тілде және терминологиядағы терминдер 

жасаудың лексика-семантикалық тәсілі. Модалдылық және метатілдік 

сөйлемеліктің өресі. Сөйлемеліктің метатілдік элементтердің модалдылық 

коннотациялары (реңктері). Сөйлеудің презентациясы және метатілдік 

сөйлемеліктің өресі.  

Метатіл және терминология. Күрделі қарым-қатынас негізінде 

кешенді құбылыс, жалпы ғылыми лексиканы (лингвистикалық зерттеудің әр 

түрлі аспектілерін сипаттайтын пайдаланыладын сөздер) ретінде метатіл. 

Терминологияда мамандандырылған ұғымдар білдіруге және осы ғылым 

саласының ортақ нысандарын атау үшін лингвистикада пайдаланылатын 

сөздер мен сөз тіркестерінің жиынтығы ретінде қолданылады.Терминология 
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құрылымы: нақты терминдер, яғни, кез келген мақсатты тілінде 

пайдаланылатын, немесе сатып, ерекше маңызды мақсатты тілі, бірегей 

сөздер комбинациялары, және олардың баламалары, емес бөлектеу 

бөлімшелерімен, сол негізде терминология шеңберінде құрама шарттарын 

қалыптастыруға жетекші. 

Терминді анықтаудағы логикалық және мазмұндық қателіктер. 
Қорытындыға қатысты логикалық қателер түрлері (сұрақтар, дәлелдер, 

посылкалар, рефераттар), және логикалық әдістемелік әдістерін пайдалану 

(анықтамасы, бөлу, дәлелді және т.б). 

Метатілді-модалдық мағыналарының типтері. Атау және көптілік 

және шынайы болмыс. Жекелік эрзац-белгілеу және референттің белгісіздігі. 

Жағдайдың таңдаулы және жалпылама-абстракті белгіленуі, олардың 

шарттылығы. Сөйлемеліктің модалды-метатілдік компоненттердің кейбір 

мәдени аналогтары. 

Терминологиялық сөздіктер және түрлі тілдік лингвистикалық 

мектептердегі лексикографиялық дәстүрлер. терминологиялық сөздіктің 

құрылымы. Е.Д.Поливановтың «лингвистикалық терминдер сөздігінің» орны 

лексикография және сөздікте шарттарын анықтау ерекшеліктері. Терминдер 

және  монографиялық сипаты, оқу әзірлемелер жұмыстарындағы 

көрсеткіштер (Д. Н. Ушаков, А. А. Реформатский, Ю. С. Степанов, О. С. 

Широков, О. С. Ахманова, А. В. Бондарко, В. М. Солнцев, В.З. Демьянков, 

С.Д. Шелов, В.П. Даниленко). шетелдік тіл метатілдік жұмыстарына тең 

өлшем проблемасы: Л. Блумфилд, Ж, Вандриес, В. фон Гумбольдт, В. 

Хорошевский, М. Мамудян, А. Мартине, А. Мейе, В. Пизани, Ф. де Соссюр, 

Э. Сепир, Н. С. Трубецкой, Н. Хомский, У. Чейф, Р. Якобсон және т.б.  

Лингвистикалық метатілдің лексикографиялық дереккөздерде 

көрінуі. Терминологиялық сөздіктер және әртүрлі лингвистикалық 

мектептердің лексикографиялық  дәстүрлер. Лексикографиялық 

дереккөздердің бір жүйге түсіру және лингвистикалық терминдердіҢ 

сөздіктері. Дефинициялардың түрлері, типтері. Лингвистикалық 

терминдердіҢ сөздіктері және олардың тарихи-лингвистикалық маңызы. 

Лексикографиядағы Е.Д. Поливановтың "Словарь лингвистических 

терминов" атты сөздігінің алатаын орны және бұл сөздікте терминдерді 

түсіндіру (дефинициялау) ерекшеліктері. Ж. Марузоның "Лингвистикалық 

терминдер сөздігі» атты еңбегі. О.С. Ахманованың" Лингвистикалық 

терминдер сөздігі" атты еңбегі. "Лингвистикалық энцеклапедиялық сөздік". 

"Лингвистикалық термин анықтама сөздігі" атты сөздігі. Д.Э. Розенталь.  

Лингвистикалық терминдердің орыс-қазақ сөздіктері: С. Кенесбаев, 

Т. Жанузақовтың. А.С. Аманжоловтың Лингвистикалық терминдердің орыс-

қазақ сөздіктері "Қазақша-орысша лингвистикалық терминдер"; 

Э.Д.Сулейменова, Г.Б.Мадиева, Н.Ж.Шаймерденова "Лингвистика сөздігі. 

Тіл білімі сөздігі" және т.б. Лингвистикалық метатілі сөздіктері: "Тезаурус по 

теоретической и прикладной лингвистике. Автоматическая обработка текста" 

(С.Е. Никитин); "Синтаксический словарь" (Г.А. Золотов), "Словарь 

терминов порождающей грамматики" (Э. Ланг), "Англо-русские термины по 
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прикладной лингвистике и автоматической обработке текста" 

(В.З. Демьянков) және т.б.  

Лингвистика метатілінің динамикасы. Терминдер және олардың 

монографиялық еңбектерде, оқу құралдарда, оқу-әдістемелік құралдарда 

көрсеткіштері (Д.Н. Ушаков, А.А. Реформатский, Ю.С. Степанов, О.С. 

Широков, О.С. Ахманова, А.В. Бондарко, В.М. Солнцев, В.З. Демьянков, 

С.Д. Шелов, В.П. Даниленко). Шетел лингвистер еңбектеріндегі метатілдің 

бір-бірінің тән екендігінің мәселесі: Л. Блумфилд, Ж. Вандриес, В. фон 

Гумбольдт, В. Хорошевский, М. Мамудян, А. Мартине, А. Мейе, В. Пизани, 

Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Н.С. Трубецкой, Н. Хомский, У. Чейф, Р. Якобсон 

және т.б. 

Мәтіндік және дискурстік метатілдік коммуникативтік жағдайлар. 
Мәтіндегі метамәтін У. Вайнрайхтың «Тілдің семантикалық құрылымы». 

Терминжасамның интернационалды қоры. Терминжасамның грек-латын 

негізі. Орыс және қазақ тілдері кірме жүйелерінің терминдері. Славян және 

түркі лингвистикалық терминология. Лексика-семантикалық терминжасам 

және  калькалау. Мәтінде метамәтінді қалыптастыратын тілдік құралдардың 

қызметі. Шектес пәндердің терминдері мен олардың дефинициялары: 

математика және лингвистика, логика және лингвистика, философия және 

лингвистика. Жалпы әдеби тілдегі жаңа сөздердің және ауыспалы 

мағыналарын жасаудың негізгі түрлері және терминологии (метафора мен 

метонимия). Метафора және лингвистикалық терминология. Терминдердің 

метафоралануы.  

Метатіл мен метасөйлеудің өзара байланысы. Терминдердің саралау 

«метатілі» және «метамәтіні». Ғылыми қарым-қатынас және тиісті метамәтін 

үшін оны пайдалану құралы ретінде метатілінің болуы. 

Терминжасамның грек-латын негіздері. Терминологиялық туынды 

процесі. Сөзжасамның тәсілдері. Мерзімді қалыптастыру құрылымдық 

әдістері: аффикцация, түрлендіру. Термин қалыптастыруда грек-рим 

элементтерінің лингвистикалық терминологиядағы рөлі.  

Славян және түркі лингвистикалық терминологиясы. Жаратылыс 

лингвистикалық терминологиялық қазіргі түркі және славян тілдері. 

Қазақ және орыс термин жүйесіндегі кірме сөздер. Халықаралық 

терминдер. Мемлекет дамуы тарихындағы терминология рөлі. Қазақ және 

орыс тілдеріндегі кеңестік және кеңестік идеологиялық белгілер. Орыс 

тілінде тюркизмдер. Түркі тілдерінде славянизмердің орны. 

Лексика-семантикалық терминжасам және калькалау. 

Семантикалық калькалар кірме сөздердің мағыналық ауысуындағы ең жиі 

кездесетін тип. Шетел тілі сөздерінің лексикалық жаңашылдының 

туындауына себепші факторлар.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Лингвистикадағы метатіл мәселесі мен терминологиялық бірізділік 

үдерісі мәселесі.  

2. Металингвистика – пәнаралық ғылым.  

3. Металингвистиканың қазақ тіл білімі тарихында алатын орны.  

4. Метатілді ғалымдардың лингвистикалық концепцияларында анықтау 

мәселелері.  

5. Лингвистикалық терминдерді анықтаудағы логикалық және 

мазмұндық қателер.  

6. Лингвистикалық сөздіктердің анықтамасын тізбектеудегі 

лингвистикалық қателер.  

7. Термин және оның дериваттарының парадигмасы (қазақ және орыс 

тілдері метатілінің мысалдары негізінде) 

8. Металингвистикалық аспектідегі тіл және сана.  

9. Лингвистикалық терминдер сөздіктерінің тарихи-лингвистикалық 

маңызы.  

10.   Металингвистика зерттеулердің әдіснамасы мен әдістері. 

 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНЫНЫҢ ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Термин ережесі: түр-тектік анықтама, өзін-өзі аудару туралы 

ұсыныс, визуалды дефиниция. 

2. Логикалық және мазмұнды термин анықтамасындағы қателіктер. 

3. Белгісіз анықтама. 

4. Тавтологиялық анықтама. 

5. Түр компоненттің түсіп қалуы. 

6. Тым тар немесе тым ауқымды анықтама. Анықтамаларды ауыстыру. 

7. Анықталатын бөліктегі ішкі логиканың бұзылуы. 

8. Термин анықтамасының бұзылуы. 

9. Терминологиялық үйлесімділіктегі синтаксистік модельдердің 

стандартталуы.  

10. Термин және дефиниция. 

11. Сөздік мақала. 

12.  Лексика-семантикалық жасам және калькалау.  

13. Мәтіндегі метаміәтінді қалыптастыратын тілдік құралдардың 

қызметі 

14. Дефинициялардың типтері 

15. Тіл-нысан және тіл-эталон. 
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ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖұМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Тіл-нысан, тіл-пән мен метатілдің негізгі айырмашылығы неде?  

2. Қазақ тілі мен орыс тілінің семантикалық құрылымын метатілдің 

мүмкіндігін У. Вайнрайхтың ұстанымын пайдалана отырып талдау.  

3. Металингвистиканың негізгі зерттеу нысаны қандай? 

Металингвистиканың негізгі зерттейтін мәселелерін анықтаңыз.  

4. Металингвистиканың интегративті сипаты неден көрініс табады. 

5. Лингвистикалық терминдер сөздіктеріне жалпы сипаттама беріңіз.  

6. Э.Д.Сулейменованың «Понятие смысла в современной лингвистике» 

атты кітабы негізінде тіл-эталон және метатілге анықтама беріңіз. 

7. Лингвистикалық терминнің анықтама сөздіктерінің салыстырма 

сипаттамасын беріңіз.  

8. Лингвистиканың метатілі лексикографиялық сөздіктерде қалай 

көрініс табады?  

9. Терминді анықтауда метакоммуникативтік жағдаят. 

10. Терминологиялық нұсқаулық дегеніміз не? ЛЭС, «Словарь по 

языкознанию. Тіл білімі сөздігі», монографиялар, тақырыптық жинақтар 

және т.б. пәндік нұсқаулықтар материалдары негізінде түсіндіру.  

11. Негізгі лингвистикалық концепциялардың  түйін ұғымдарын 

бөліп көрсету және олардың негізінде концептуалды торын жасау жолдары 

қандай? Ф.де Соссюр, И.А. Бодуэн де Куртене, Қ. Жұбанов, С. Аманжолов 

және т.б. ғалымдардың концепцияларының негізінде түсіндіру. 

12. Жалпыәдебиет тілінде және терминологияда қолданылатын 

ауыспалы мағынадағы сөздер мен жаңа сөздердің негізгі жасалу түрлерін 

сипаттаңыз. (метафора және метонимия). Біріккен терминдердегі 

метафораландыру үдерісі. 

13.«Вопросы языкознания», «ҚазұУ хабаршысы. Филология сериясы» 

атты журналдардағы тіл білімінің салалары негізінде лингвистика метатілінің 

динамикасын анықтау. 

14. Кестелік метатілдің негізгі ерекшеліктерін сипаттаңыз (кесте, 

сызба, график, графа, матрица т.б.). Графикалық құралдардың көмекші 

ретінде қызметі және олардың вербалды құралдармен байланысуы.  

15. Докторлық диссертацияның метатілі және оның зерттеу 

тақырыбына сәйкестілігі. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая типовая программа курса «Методология и методика 

лингвистических исследований» для докторантуры (PhD) специальности 

6D021300 – Лингвистика научного и педагогического направления является 

руководством по структурно-тематической и содержательной организации курса.  

В программе изложены основные философские, общенаучные и 

собственно лингвистические методы изучения и описания языка и языковых 

единиц.  

В результате изучения дисциплины «Методология и методика 

лингвистических исследований» докторант должен быть компетентным: 

 в профессиональной научной, инновационной и педагогической 

деятельности; 

 в проведении, организации и реализации теоретических и 

прикладных лингвистических исследований; 

в творчески инициативном и постоянном обновлении лингвистических 

знаний из различных источников на казахском, русском и английском 

языках, усиливая собственную профессиональную компетенцию, 

интерпретируя, систематизируя, анализируя и синтезируя на новом этапе 

получаемые знания. 

Докторант должен  

знать: 

 общенаучные критерии и нормы познания и особенности их 

применения в лингвистике;  
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 теоретические основы философской и общенаучной методологии в их 

проекции на лингвистику; 

 принципы и методологические постулаты современной лингвистики; 

 основные тенденции развития современной лингвистической науки; 

 методологию, методику, метод, объект лингвистического 

исследования и их динамику;  

 систему современных общих и частных лингвистических методов 

изучения и описания единиц различных уровней языковой системы; 

 методы анализа языковых единиц, применяемые в пределах 

конкретного лингвистического направления; 

уметь: 

 анализировать взаимодействие языкознания, философии и 

методологии;  

 определять и обосновывать объект, предмет лингвистического 

исследования, оценивать и выбирать репрезентативные методы; 

 объяснять языковые процессы и законы с позиций существующих 

парадигм современной лингвистики; 

 обобщать имеющиеся теоретические и эмпирические знания;  

 критически анализировать научные идеи, концепции и теоретические 

построения; 

иметь навыки: 

 использования теоретической и прикладной специальной научной 

литературы в собственных исследованиях; 

 практического применения современных методов анализа языка и 

языковых единиц; 

 самостоятельно обосновывать или опровергать ту или иную гипотезу; 

Пререквизиты: введение в языкознание, общее языкознание, история 

лингвистических учений, история и философия науки, научные парадигмы 

общей лингвистики, организация и планирование научных исследований, 

компьютерная лингвистика, лингвистика и семиотика. 

Постреквизиты: метаязык и метасловарь лингвистики, общая 

лингвистика, язык, национальный корпус языка и компьютерные технологии, 

теория дискурса, теория коммуникации и языковое манипулирование. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название разделов 

16  Историография лингвистики 

17  Методология как наука и методология науки. Общая философская 

методология в лингвистике 

18  Лингвистика и ее объект 

19  Методология – метод – методика. Методология и анализ языка 

20  Научные парадигмы лингвистического знания 

21  Постулаты современной лингвистики 
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22  Общая лингвистическая методология и ее связь с теорией языка 

23  Общенаучные методы исследования 

24  Лингвистические методы исследования: сравнительно-исторический 

метод, метод реконструкции, глоттохронология, списки М. Сводеша 

25  Лингвистические методы исследования: сопоставительный метод, 

методики контрастивных исследований, компонентный анализ 

26  Лингвистические методы исследования: полевые исследования 

в семантике, контент-анализ, дискурсивный анализ 

27  Лингвистические методы исследования: анкетирование, тестирование, 

интервьюирование в социолингвистике, психолингвистике 

28  Корпус язык и корпусные исследования 

29  Репрезентативность методов и валидность результатов исследования, 

обобщение результатов теоретической и экспериментальной работы 

30  Выбор и обоснование темы, методики, метаязыка и планирование 

диссертационного исследования 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Методология и методика лингвистических исследований» 

читается с целью расширения профессионального и научного кругозора 

выпускников специальности 6D021300 – Лингвистика.  

Объектом курса «Методология и методика лингвистических 

исследований» являются основные тенденции развития современной 

лингвистической науки, ее методологии и методики. 

Предмет изучения – способы организации, построения и 

осуществления исследования языка. 

Цель преподавания дисциплины «Методология и методика 

лингвистических исследований» – углубление общелингвистической 

подготовки студентов-филологов и приобретение знаний по современным 

методам исследования языка. 

Учебные задачи курса «Методология и методика лингвистических 

исследований»: 

 осмысление основных вопросов методологии как науки, освоение 

общенаучных методов познания, методологии и онтологии лингвистики; 

 понимание динамики онтологических представлений об объекте 

лингвистики и их зависимости от методологических и философских 

принципов; 

 знакомство с современными методами анализа языка и языковых 

единиц и приобретение навыков их практического применения; 

 обобщение имеющихся фактических и теоретических знаний и 

выработка умения критически анализировать научные идеи, концепции и 

теоретические построения; 
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 опыт методологического обоснования объекта и предмета 

собственного лингвистического исследования, а также выбор корректных 

репрезентативных методов достижения валидных результатов. 

Место курса в профессиональной подготовке докторанта: 

 курс освещает такие вопросы, как методология, методика, метод, 

объект лингвистического исследования; применяемые в пределах 

конкретного направления методы анализа языка и мн. др.; 

 позволяет уяснить динамику лингвистической мысли, расширение 

проблематики в уяснении сущности языка, совершенствование 

методического и концептуального аппарата собственного диссертационного 

исследования. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Историография лингвистики 

Философия, методология, онтология лингвистики. Развитие 

лингвистики в свете общих закономерностей развития науки: концепция 

Т. Куна, концепция К. Поппера, концепция И. Лакатоса. Научное познание. 

Метод познания. Лингвистическое исследование. Общенаучные критерии и 

нормы познания: критерии непротиворечивости, проверяемости, 

подтверждения, верификация vs. опровержение теории. 

 

Методология как наука и методология науки. Общая философская 

методология в лингвистике 

Методология как учение о структуре, логической организации, методах 

и средствах деятельности. Методология науки как учение о принципах 

построения, формах и способах научного познания. Метод как способ 

достижения цели, совокупность приемов и операций теоретического или 

практического освоения действительности. Интеграция в науке. Закон 

перехода количественных изменений в качественные. Закон отрицания 

отрицания. Закон единства и борьбы противоположностей. Принципы 

всеобщей связи явлений, историзма и причинности. Проявление в языке 

категорий количества и качества, общего, частного и отдельного, формы и 

содержания, причины и следствия, необходимости и свободы, 

необходимости и случайности, истины и практики. 

 

Лингвистика и ее объект  

Объект и предмет лингвистики. Цели лингвистических исследований. 

Динамика онтологических представлений: разнообразие определений языка. 

Проблема определения языка. Внутренняя и внешняя лингвистика. 

 

Методология – метод – методика. Методология и анализ языка 

Виды научного метода: теоретический (теории, гипотезы, научные 

законы, научное моделирование) и практический научный метод 

в лингвистике (эксперименты, наблюдения, измерения). Метод познания и 
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метод изложения. Постановка и формулирование научной проблемы 

в лингвистике. Направления в современном языкознании. «Свобода» 

от методологии, или теоретико-методологический «резонанс» и инерционная 

действенность марксистско-ленинской философии. Научно-лингвистическая 

парадигма вместо методологии. От анализа языковых фактов 

к национальным корпусам языков, или изменение методологии лингвистики 

под влиянием новых технологий. 

 

Научные парадигмы лингвистического знания 

Сравнительно-историческая парадигма. Системно-структурная 

парадигма. Антропоцентрическая парадигма. Научная парадигма vs. 

методология. Парадигмы и «научные революции» в лингвистике. Смена 

парадигмы как смена презумпций. Экспланаторность, экспансионизм, 

функционализм. Исторический и логический принципы в современной 

лингвистике. 

 

Постулаты современной лингвистики  

Постулат о тождествах – различиях. Постулат о синтагматике – 

парадигматике. Постулат о синхронии – диахронии. Постулат о времени – 

пространстве. 

 

Общая лингвистическая методология и ее связь с теорией языка 

Язык как один из видов общественного сознания. Материальная 

природа звукового языка как знаковой системы. Противопоставление 

реальной речевой деятельности, речевых произведений и абстрактной 

(идеальной) языковой системы. 

 

Общенаучные методы исследования 

Логика и психология как составные части лингвистической 

методологии. Аксиология и системология как источник и составная часть 

лингвистической методологии. Общая теория метода. Методы и приемы 

эмпирического исследования. Методы и приемы теоретического 

исследования. Новая парадигма и методология социально-гуманитарных 

наук. Индукция и дедукция. Эвристические методы. Описательные методы. 

Объяснительные описания. 

 

Лингвистические методы исследования: сравнительно-

исторический метод, метод реконструкции, глоттохронология, списки 

М. Сводеша  

Лингвистический компаративизм. Общая характеристика 

сравнительно-исторического метода. Методика внешней реконструкции. 

Методика внутренней реконструкции. Методика относительной хронологии 

и глоттохронологии. Списки М. Сводеша и их применение для генетической 

характеристики языков. 
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Лингвистические методы исследования: сопоставительный метод, 

методики контрастивных исследований, компонентный анализ 

Типологический метод. Метод и приемы оппозиции. Дистрибутивный 

анализ. Валентностный анализ. Компонентный анализ. Трансформационный 

анализ. Структурный метод. Модели и моделирование в лингвистике. 

 

Лингвистические методы исследования: полевые исследования 

в семантике, контент-анализ, дискурсивный анализ 

Методики анализа текста. Методики анализа дискурса. Когнитивный 

метод и его методики. Контент-анализ. Методы семантического анализа. 

 

Лингвистические методы исследования: анкетирование, 

тестирование, интервьюирование в социолингвистике, 

психолингвистике 

Анкетирование и его виды. Приемы анкетирования. Статистическая 

обработка и анализ полученных результатов. Интервью и его виды 

в социолингвистике и психолингвистике. Программы автоматической 

обработки текста, машинного перевода, LingSoft, SPSS, StarLing и др. 

в лингвистических исследованиях. 

 

Корпус языка и корпусные исследования  

Национальный корпус языка. Метаразметка и разметка. Снятие 

омонимии. Использование данных корпусов в лингвистических 

исследованиях.  

 

Репрезентативность методов и валидность результатов 

исследования, обобщение результатов теоретической и 

экспериментальной работы 

Обоснование методов исследования. Репрезентативность методов 

исследования. Как получить валидные результаты исследования? 

Экспериментальное исследование: цель, этапы, результаты, обработка, 

обобщение. Теоретическое исследование: цель, этапы, результаты, 

обработка, обобщение. Формализация лингвистических описаний.  

Выбор и обоснование темы, методики, метаязыка и планирование 

исследования 

Выбор и обоснование темы исследования. Требования, предъявляемые 

к научному исследованию. Методология и методика исследования. 

Планирование работы. Этапы работы. Источники. Критерии отбора 

материала. Источники фактического материала. Композиция работы. 

Метаязык исследования. Верификации, доказательство и аргументация 

в лингвистике. Методы смежных наук, используемые в лингвистике. 

Терминология. Требования к термину. Недостатки терминологии и их 

причины. Графический метаязык. Буквенная символика. Схемы. Таблицы и 

графики. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. От генерации идей к гипотезам. Гипотеза в лингвистике: логическая 

структура, вероятностный характер, типология.  

2. Требования, предъявляемые к гипотезам: релевантность, 

проверяемость, совместимость с существующим научным знанием, 

объяснительная/предсказательная сила, критерий простоты.  

3. Теории в лингвистике: формальные vs. содержательные, 

динамические vs. статические и др.  

4. Отношения между теориями в лингвистике.  

5. Методология и структура научных теорий (теоретические и 

эмпирические понятия, аксиоматический метод).  

6. Методика лингвистических исследований: зависимость 

от методологии. Метод – процедура – прием.  

7. Стиль изложения. Функциональный стиль научной прозы. 

Синтаксис научного текста.  

8. Лексико-фразеологическое варьирование. Определение. 

9. Технологии системной лингвистической методологии.  

10. Технология описания результатов лингвистического исследования. 

11. Накопление теоретической информации. Библиография. 

Ознакомление с теоретической литературой.  

12. Библиографический аппарат. Обзор истории вопроса. Ссылочный 

аппарат.  

13. Преемственность и этика в науке. История вопроса.  

14. Ссылочный аппарат. Цитирование. Преемственность. 

15. Технология редактирования (принципы, смысловое 

редактирование, эталонный текст). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

ДОКТОРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Описательный метод.  

2. Методика эксперимента в языкознании.  

3. Парадигматическая методика. 

4. Оппозиционные приемы; методика привативных оппозиций.  

5. Приемы семантического поля.  

6. Таксономический метод.  

7. Методика дистрибутивного анализа, трансформационного анализа, 

методика непосредственно составляющих.  

8. Лингвогенетические методы: исторический метод. 

9. Лингвогенетические методы: сравнительно-исторический.  

10. Методика внутренней и внешней реконструкции, относительной 

хронологии и глоттохронологии, методика лингвистической географии.  

11. Сопоставительный метод.  

12. Скрытое сопоставление и языковые параллели.  
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13. Типологическая характеристика и типологическая классификация 

языков.  

14. Метод языка-эталона. 

15. Использование точных методов (математической логики, 

статистики, теории вероятности, теории информации) и прикладное 

языкознание. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ ДОКТОРАНТА 

 

1. Онтология лингвистики. 

2. Методология лингвистики. 

3. Метаязык лингвистики. 

4. Определения языка. 

5. Язык vs. речь: возможность онтологического противопоставления. 

6. Динамика онтологических представлений: от атомизма через 

системность к корпусному представлению о языке.  

7. Дифференциация и интеграция (экспансионизм) лингвистических 

дисциплин.  

8. Изменение фундаментальных представлений о языке. 

9. Философия и методологические парадоксы лингвистики. 

10. Общенаучные приемы исследования в лингвистике. 

11. Модели-образцы и модели-конструкты. 

12. Проблема моделирования языковых процессов. 

13. Концептуальные предпосылки диссертационного исследования. 

14. Категориально-понятийный аппарат диссертации. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  

1. Баскаков А.Я., Туленков Н.В. Методология научного исследования. – М., 

2004. 

2. Зубкова Л.Г. Общая теория языка в развитии. – М., 2002. 

3. Комарова З.И. Методология, метод, методика и технология научных 

исследований в лингвистике. – М., 2013. 

4. Маслова В.А. Современные направления в лингвистике: Учебное пособие. 

– М.: Академия, 2007. 

5. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2005. 

6. Шаяхметова А.К. Методы лингвистики. Словарь-справочник. – Алматы, 

2000. 

 

Дополнительная:  

1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза текста: теория и практика: 

Учебное пособие. – М., 2007.  
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2. Болотнова Н.С. Филологический анализ текста. Ч. IV: Методы 

исследования: пособие для филологов. – Томск: Изд-во Том. пед. ун-та, 

2003. 

3. Бринев К.И. Теоретическая лингвистика и судебная лингвистическая 

экспертиза. – Барнаул, 2009. 

4. Лукашевич В.К. Основы методологии научных исследований. – Минск, 

2001. 

5. Сеше А. Программа и методы теоретической лингвистики. Психология 

языка. Пер. с фр. – М.: УРСС, 2003. 

6. Словарь лингвистических терминов. – М. (любое издание). 

7. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж. и др. Словарь по языкознанию. 

Тіл білімі сөздігі. – Алматы, 1998. 

8. Dictionary of historical and comparative linguistics. Ed. by R.L. Trask. 

Fitzroy Dearborn, 2001. 

9. Johnson K. Quantitative Methods in linguistics. – Wiley-Blackwell, 2008. 

10. Methods in contemporary linguistics. Ed. by A. Ender, A. Leemann, 

B. Walchli. – Berlin: De Gruyter Mouton, 2012. 
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11. MML 7201 – МЕТАЯЗЫК И МЕТАСЛОВАРЬ ЛИНГВИСТИКИ 

(профильное направление) 

 

Объем - 3 кредита 

 

Авторы: 
Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, Казахский 

национальный университет им. аль-Фараби 

Ибраева Ж.К.  – доктор филологических наук, и.о. профессора 

Казахский национальный университет им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Ихсангалиева Г.К. – доктор филологических наук, доцент,  

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Мурзалина Б.К.  – доктор  филологических наук, профессор,   

Казахский университет мировых языков и международных отношений 

имени Абылай хана 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Метаязык и метасловарь лингвистики» предназначен для 

докторантов профильного направления специальности «6D021300–

Лингвистика» (квалификация «доктор гуманитарных наук) филологических 

факультетов университетов с целью расширения профессионального и 

научного кругозора специалистов-филологов 

Одной из базовых функций языка является метаязыковая функция, 

которая реализуется во всех устных и письменных высказываниях о языке. 

Это делает возможным существование Метаязыка, посредством которого 

описывается сам язык, называемый в этом случае языком-объектом или 

языком-предметом.  

Языки различаются характером и разнообразием своих метаязыковых 

средств. У. Вайнрайх считал типологически значимой характеристикой 

лексического запаса любого языка то, насколько он эффективен для своего 

собственного описания (так называемая степень "циркулярности", 

определяемости слов друг через друга).  

Металингвистика, изучающая собственно метаязыковую функцию 

языка, позволяет значительно расширить представления в области 

лингвистической терминологической системы. Изучение новейшей 

литературы по металингвистике дает возможность выявить 

терминологическую несогласованность исследователей и осмыслить многие 

дискуссионные вопросы в области метаязыка. Курс предполагает овладение 

общенаучной лексикой и лингвистической терминологией и понимание тех 

процессов, которые происходят в метаязыке современной лингвистики. 

Цель преподавания данного курса состоит в изучении метаязыковой 

функции языка.  
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Задачи изучения дисциплины: 

• установить корпус метаязыка лингвистики путем сопоставления 

словников основных лингвистических словарей и изучить общую парадигму 

лингвистических терминов;   

• проследить за терминологической несогласованностью 

метаязызыковых единиц в отечественной и зарубежной лингвистике в 

зависимости от методологических и онтологических установок лингвистов;  

• критически рассмотреть словники,  текстовые и дискурсные 

металингвистические коммуникативные ситуации в различных 

лингвистических терминологических словарях, в том числе двуязычных;  

• определить метаязыковые функции разноструктурных языков и их 

особенности с позиций степени "циркулярности" (У.Вайнрайх) .  

Компетенции (результаты обучения): докторанты-выпускники 

специальности «6D021300–Лингвистика» должны обладать рядом общих  

компетенций, в частности докторант должен знать: 

• основные механизмы развития лингвистики в общем процессе 

научного познания; основ эволюции лингвистических знаний; 

• динамические процессы в современном отечественном и 

зарубежном языкознании и их лингвистической мотивацией; 

уметь: 

• определять дефиниции научных концептуальных терминов, 

ориентируясь в сопоставлении научных парадигм общей лингвистики;   

• анализировать принципы, основные идеи различных течений, 

тенденции и школ современной лингвистики; онтологические и 

эпистемологические основы основных научных парадигм современной 

лингвистики; 

• анализировать результаты научных исследований и применять их 

при решении конкретных образовательных и исследовательских задач; 

• критически оценивать проблемы, подходы и тенденции в развитии 

современной лингвистической прагматике.  

иметь навыки:  

• всестороннего анализа исследовательской проблемы и понимает 

сущность междисциплинарного подхода в научных исследованиях. 

• анализа источников для дальнейшего повышения своей 

компетентности в решении научных задач. 

• работы с основными компьютерными программами, используемыми 

в лингвистических исследованиях в различных целях (сравнительный анализ 

дефиниций лингвистических терминов, составление терминологического 

корпуса), исследовательскими программами (SPSS, CLAN, PRAAT, SOLO), 

программами по автоматическому англо-русскому и русско-английскому 

(PROMT, Translation Memory, ABBYY Lingvo), русско-казахскому и 

казахско-русскому переводу (SOZDIK), использованию компьютерных 

технологий для работы с большими массивами английских языковых 

данных. 

Перечень предшествующих предметов необходимых для изучения 
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данной дисциплины 

Спецкурс "Метаязык и метасловарь лингвистики" строится на основе 

знаний, полученных в результате изучения дисциплин лингвистического 

цикла бакалавриата "Введение в языкознание", "Введение в 

славянскую/тюркскую филологию", "Общее языкознание", "Современный 

русский/казахский язык", курса латинского языка, в частности, раздела 

терминообразования, и магистратуры «Научные парадигмы общей 

лингвистики", "Психолингвистика", "Социолингвистика" и др.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1.  Проблема метаязыка.  Язык-объект, язык-предмет, метаязык.   

2. Понятие метаязыка и металингвистика. 

3. Метаязык и лингвистические концепции. 

4. Метаязык и терминология. 

5. Логические и содержательные ошибки в определении термина.  

6. Типы модально-метаязыковых значений. 

7. Терминологические словари и традиции лексикографирования в 

разных лингвистических школах.  

8. Отражение метаязыка лингвистики в лексикографических 

источниках. 

9. Динамика  метаязыка лингвистики. 

10. Текстовые и дискурсные металингвистические коммуникативные 

ситуации. Метатекст в тексте. 

11. Взаимодействие метаязыка и метаречи. 

12. Греко-латинская основа терминообразования.  

13. Славянская и тюркская лингвистическая терминология. 

14. Заимствования  в терминосистемах русского и казахского языков.  

15. Лексико-семантическое образование и калькирование. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Метаязык и метасловарь лингвистики» дает описание 

лингвистической терминологии в системном, коммуникативно-

прагматическом и лексикографическом аспектах. Теоретические проблемы, 

связанные с лингвистической терминологией вообще и на русском и 

казахском языках, в частности, привлекают внимание исследователей давно. 

К настоящему времени создано значительное количество терминологических 

словарей (в том числе на казахском языке), написаны фундаментальные 

труды, однако до сих пор ведутся дискуссии относительно дефиниций 

многих терминов и происходит осмысление уже известных терминов в свете 

новой научной парадигмы.  
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Объектом курса «Метаязык и метасловарь лингвистики» является 

метаязыковая основа терминосистемы лингвистики как особого класса 

лексики, а также метаязыковые процессы и дискурсные металингвистические 

коммуникативные ситуации. 

Место  и задачи курса в профессиональной подготовке докторанта:  

• курс  призван сформировать представление о метаязыковой основе 

терминосистемы лингвистической науки и месте металингвистики в кругу 

современных лингвистических дисциплин; 

• курс должен дать цельное представление о метаязыковом 

теоретическом фундаменте лингвистики, метаязыковых сходствах и 

различиях основных концепций видных представителей различных  

направлений в лингвистике; 

• курс вооружает необходимым объемом лексикографических знаний, 

позволяющих свободно ориентироваться в особенностях 

лексикографирования метаязыка лингвистики в разных лексикографических 

традициях и направлениях (лингвистические энциклопедии, словари 

лингвистических терминов различных школ, двуязычные словари 

лингвистических терминов и проч.). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Проблема метаязыка. Язык-объект, язык-предмет, метаязык.  
Метаязыковые средства и возможности различных языков: индекс 

циркулярности (согласно У. Вайнрайху). Лингвистические термины в 

системном аспекте. Термин и терминология.  Понятие идеального термина. 

Термин: омонимия, полисемия, системность. Открытость терминосистемы. 

Стандартизация и унификация терминов. Терминообразование.  

Понятие метаязыка и металингвистики. Этапы формирования 

металингвистики. Объект и предмет исследования металингвистики. 

Специфика изучения. 

Метаязык и лингвистические концепции. Паспортизация терминов. 

Лексико-семантический способ образования терминов в общелитературном 

языке и терминологии. Модальность и метаязыковый план высказывания. 

Модальные коннотации метаязыковых элементов высказывания. 

Презентация речи и метаязыковый план высказывания.  

Метаязык и терминология. Метаязык как сложное явление, в основе 

которого лежат системные отношения между терминами, с другой стороны, 

общенаучная лексика (слова и словосочетания, которые используются при 

описании различных аспектов языковедческого исследования). 

Терминология как совокупность слов и словосочетаний, употребляющихся в 

языкознании для выражения специальных понятий и для называния 

типичных объектов данной научной области. Структура терминологии: 

собственно термины, то есть те слова, которые либо вообще не 

употребляются в языке-объекте, либо приобретают, будучи 

заимствованными из языка-объекта, особое значение; своеобразные 
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сочетания слов и их эквивалентов, приводящие к образованию составных 

терминов, входящих в терминологию на одинаковых правах с 

цельнооформленными единицами. 

Логические и содержательные ошибки в определении термина. 
Типы логических ошибок по отношению к умозаключениям (вопросы, 

доказательства, посылки, тезисы) и к применению логико-методологических 

приёмов (определение, деление, аргументация и др.). 

Типы модально-метаязыковых значений. Множественность 

обозначения и ускользающая реальность. Одиночное эрзац-обозначение и 

неопределенность референта. Выборочные и обобщенно-абстрактные 

обозначения ситуации, их условность и приблизительность. Некоторые 

культурологические аналоги модально-метаязыковых компонентов 

высказывания.  

Терминологические словари и традиции лексикографирования в 

разных лингвистических школах. Структура терминологического словаря. 

Место "Словаря лингвистических терминов" Е.Д. Поливанова в 

лексикографии и особенности дефинирования терминов в этом словаре. 

Термины и их указатели в работах монографического характера, учебных 

пособиях и учебно-методических разработках (Д.Н. Ушаков, А.А. 

Реформатский, Ю.С. Степанов, О.С. Широков, О.С. Ахманова, А.В. 

Бондарко, В.М. Солнцев, В.З. Демьянков, С.Д. Шелов, В.П. Даниленко). 

Проблема соизмеримости метаязыка в работах зарубежных лингвистов: Л. 

Блумфилд, Ж, Вандриес, В. фон Гумбольдт, В. Хорошевский, М. Мамудян, 

А. Мартине, А. Мейе, В. Пизани, Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Н.С. Трубецкой, Н. 

Хомский, У. Чейф, Р. Якобсон и др. 

Отражение метаязыка лингвистики в лексикографических 

источниках. Систематизация лексикографических источников и обзор 

словарей лингвистических терминов, работа с ними. Типы дефиниций. 

Словари лингвистических терминов и их историко-лингвистическое 

значение. "Словарь лингвистических терминов" Ж. Марузо. "Словарь 

лингвистических терминов" О.С. Ахмановой. "Лингвистический 

энциклопедический словарь". "Словарь-справочник лингвистических 

терминов" Д.Э. Розенталя, М.А. Теленковой. Русско-казахские словари 

лингвистических терминов: С. Кенесбаев, Т. Жанузаков "Русской-казахский 

словарь лингвистических терминов"; А.С. Аманжолов "Қазақша-орысша 

лингвистикалық терминдер"; Э.Д. Сулейменова, Г.Б. Мадиева, 

Н.Ж.Шаймерденова и др. "Словарь по языкознанию. Тіл білімі сөздігі". 

Словари лингвистических метаподъязыков: "Тезаурус по теоретической и 

прикладной лингвистике. Автоматическая обработка текста." С.Е. 

Никитиной; "Синтаксический словарь" Г.А. Золотовой, "Словарь терминов 

порождающей грамматики" Э. Ланга, "Англо-русские термины по 

прикладной лингвистике и автоматической обработке текста" В.З. 

Демьянкова и др. 

Динамика метаязыка лингвистики. Функционирование и динамика 

терминов в лексической системе метаязыка лингвистики. Экспансиональный 
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характер современной лингвистики: интегративность и дифференциация. 

Метаязык пограничных (так называемых стыковых научных направлений) 

(социолингвистика, психолингвистика и нейролингвистика, теория текста, 

корпусная лингвистика, компьютерная лингвистика и др.).  

Текстовые и дискурсные металингвистические коммуникативные 

ситуации. Метатекст в тексте. У.Вайнрайх “О семантической структуре 

языка”. Интернациональный фонд терминообразования. Греко-латинская 

основа терминообразования. Заимствования  в терминосистемах русского и 

казахского языков.. Текстовые металингвистические коммуникативные 

ситуации: использование термина; введение, выбор, поиск, создание, 

введение в парадигмы, разграничение, уточнение термина; определение 

термина; история термина, этимология термина, оценка термина.  

Взаимодействие метаязыка и метаречи. Дифференциация терминов 

«метаязык» и «метаречь». Существование метаязыка как средства научного 

общения  и использование его в соответствующей метаречи. 

Греко-латинская основа терминообразования. Процесс 

терминологического словообразования. Способы словообразования 

терминов. Структурные способы терминообразования: аффиксация, 

словосложение, конверсия. Роль терминообразовательных элементов греко-

латинского происхождения в формировании лингвистической терминологии. 

Славянская и тюркская лингвистическая терминология. Генезис 

лингвистических терминосистем современных тюркских и славянских 

языков. 

Заимствования в терминосистемах русского и казахского языков. 
Интернациональные термины или интернационализмы. Роль терминологии в 

истории развития государства. Советизмы и их идеологическая 

составляющая врусском и казахском языках. Тюркизмы в русском языке. 

Место славянизмов в тюркских языках. 

Лексико-семантическое образование и калькирование. 

Семантические кальки как наиболее частотный тип заимствования 

переносных значений слов. Факторы, обуславливающие появление 

лексических инноваций иноязычного происхождения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Проблема метаязыка в лингвистике и процесс терминологического 

упорядочения. 

2. Металингвистика как междисциплинарная наука. 

3. Место металингвистики в истории казахстанского языкознания. 

4. Проблема определения метаязыка в лингвистических концепциях 

ученых. 

5. Логические и содержательные ошибки в определении 

лингвистических терминов. 

6. Лингвистические ошибки в построении определений 

лингвистических терминов. 
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7. Термин и парадигма его дериватов (на примере метаязыка казахской 

и русской лингвистики) 

8. Язык и сознание в металингвистическом аспекте. 

9. Историко-лингвистическое значение словарей лингвистических 

терминов. 

10.   Методология и методы исследования металингвистики.  

11. Анализ структуры словообразовательных калек английского языка 

методом непосредственно-составляющих. 

12. Механизмы образования и некоторые особенности 

функционирования лексических калек. 

13. Терминосистема, термин, терминоэлемент как основные понятия 

терминологии. 

14. Формирование лингвистических терминов на базе греко-латинских 

аффиксов. 

15. Образование лингвистических терминов: префиксальный и 

префиксально-суффиксальный способы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ДОКТОРАНТА (СРД) 

 

1. Правила термина: родовидовое определение, собственно-

перечислительное определение, визуальные дефиниции.  

2. Логические и содержательные ошибки в определении термина.  

3. Определение через неизвестное.  

4. Тавтологическое определение.  

5. Пропуск родового компонента.  

6. Слишком узкое или слишком широкое определение. Подмена 

определений.  

7. Нарушение логики внутри определяющей части.  

8. Искажение дефиниции термина.  

9. Стандартизация синтаксических моделей терминологических 

сочетаний.  

10. Термин и дефиниция. 

11. Словарная статья. 

12. Лексико-семантическое образование и калькирование.  

13. Функционирование языковых средств, формирующих метатекст в 

тексте. 

14. Типы дефинций. 

15. Язык-объект и язык-эталон. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТА И ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (СРДП) 

 

1. В чем заключается основное различие языка-объекта, языка-

предмета и метаязыка? 
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2. С позиций возможностей метаязыка проанализируйте 

семантическую структуру русского и казахского языков, пользуясь подходом 

У. Вайнарха. 

3. Что является объектом изучения металингвистики? Определите круг 

основных проблем металингвистики.  

4. В чем проявляется интегративный характер металингвистики? 

5. Дайте общую характеристику словарей лингвистических терминов. 

6. Дайте определение языку-эталона и метаязыку на основе их 

характеристик, представленных в монографии Э.Д. Сулейменовой «Понятие 

смысла в современной лингвистике» (см. перечень обязательной 

литературы). 

7. Дайте сравнительную характеристику словарей-справочников 

лингвистических терминов.  

8. Как происходит отражение метаязыка лингвистики в 

лексикографических источниках?  

9. Метакоммуникативная ситуация определения термина. 

10. Что такое терминологический указатель?  Объяснить на 

сравнении предметных указателей ЛЭС, "Словаря по языкознанию. Тіл білімі 

сөздігі", монографий, тематических сборников. 

11. Как выделить ключевые понятия лингвистической концепции и 

развернуть ее в концептуальную сетку? Объясните на примере концепций 

Ф.де Соссюра, И.А. Бодуэна де Куртене, К. Жубанова, С. Аманжолова или 

других ученых. 

12. Опишите основные виды образования переносных значений слов 

и новых слов в общелитературном языке и терминологии (метафора и 

метонимия). Метафора и лингвистическая терминология. Метафоризация в 

составных терминах. 

13. Определить динамику метаязыка лингвистики на примере одного 

из разделов науки о языке по материалам журналов "Вопросы языкознания", 

«Вестник языкознания. Серия филологическая». 

14. Описать особенности графического метаязыка (таблицы, схемы, 

графики, графы, матрицы и т.п.). Вспомогательный характер графических 

средств и их сочетание с вербальными средствами. 

15. Метаязык докторской диссертации и его соответствие теме 

исследования. 
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Тіл білімінің метатілі және метасөздігі (бейіндік бағыт)...................  
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30 

 

 


