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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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ZhLGP 5301 – ЖАЛПЫ ЛИНГВИСТИКАНЫҢ ҒЫЛЫМИ 

ПАРАДИГМАЛАРЫ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Сүлейменова Э.Д. – филология ғылымдарының докторы, жалпы тіл 

білімі және еуропалық тілдер кафедрасының профессоры  

Шайкенова Л.М. – филология ғылымдарының докторы, жалпы тіл 

білімі және еуропалық тілдер кафедрасының доценті  
 

Пікір жазғандар: 

Екшембеева Л.В. – филология ғылымдарының докторы, профессор, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

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

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

Берілген бағдарлама филология 6М021300 – Лингвистика мамандығына 

оқытылатын «Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары» атты 

курстың типтік бағдарламасы болып табылады. Бағдарламаның практикалық 

мақсаты – курстың тақырыптық және мазмұндық ұйымдастырылуына 

қатысты бағыт-бағдар беру. 

Тіл туралы ғылым өзінің қалыптасу барысында жалпы ғылыми 

парадигмалардың эволюциясы, тіл мәні мен табиғатын әдіснамалық және жалпы 

теориялық тұрғыда бағалау, тілдің тұлғасы мен тарихи өзгерістері, танымның әдіс-

тәсілдеріне байланысты айтарлықтай өзгеріске ұшырады. Сондықтан курстың 

негізгі міндеті негізгі ғылыми парадигмалар мен қазіргі кездегі тіл туралы 

ғылымның бағыттары туралы мәлімет беру болып табылады. Курс тіл теориясы, 

тіл білімі тарихы мен әдіснамасы сияқты маңызды мәселелер бойынша 

магистрант-филологтардың жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдетуге 

бағытталған. Пәннің мазмұны «парадигма», «ойлау стилі», «ғылыми-зерттеу 

бағдарламасы», «дискурс-талдау» атты түсініктерді талдау, олардың 

лингвистикалық тұрғыда қолданылуы, лингвистикадағы парадигмалардың әр 

түрлі жүйелерін зерттеу, тілді сипаттаудағы интегралды парадигмаға көшу 

жоспарынан құрылған. 

Магистранттың білімі, іскерлігі және біліктілігі  

Аталмыш пәнді меңгеру барысында магистрант:  

 ғылыми танымның жалпы үдерісіндегі лингвистика қалыптасуының 

негізгі заңдылықтарын; лингвистикалық білімдер эволюциясының негізін;  
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 жалпы лингвистиканың негізгі ғылыми парадигмаларының ғылыми 

концептуалды-терминологиялық аппаратын;  

 қазіргі жалпы тіл білімінің қағидаларын, постулаттарын және әртүрлі 

ағымдардың, бағыттардың және мектептердің негізгі идеяларын;  

 қазіргі кездегі лингвистиканың негізгі ғылыми парадигмаларының 

онтологиялық және эпистемологиялық негіздерін  

білу қажет; 

 парадигматикалық білімдердің қалыптасуындағы әртүрлі кезеңдердегі 

ғылыми теорияны еркін меңгергенін көрсете білу;  

 ғылыми мәліметті талдаудағы лингвистикалық ойлауды пайдалану 

біліктілігін көрсету;  

 ғылыми парадигмалардың әртүрлі типтерін тану; аталмыш пәннің 

репрезентативті әдістерін таңдай алу және түсіндіре білу;  

 парадигматикалық білімдердің әртүрлі кезеңдегі қалыптасуын 

идентификациялау 

істей алу керек; 

 лингвистикалық бағыттар мен мектептердің ғылыми парадигмалары, 

принцептері және постулаттарының әр түрлі типтерін тану;  

 лингвистикалық бағыттар мен мектептердің ғылыми парадигмалары, 

принцептері және постулаттарының онтологиялық және эпистемологиялық 

негіздеріне сыни талдау жасау;  

 лингвистикалық бағыттар мен мектептердің негізінде қазіргі 

лингвистиканың экспансионизімі, антропоцентризімі, функционализімі және 

экспланаторлығына кешенді талдау жасау және сипаттау 

дағдыларға қол жеткізуі керек; 

 ғылыми, инновациялық және педагогикалық кәсіби қызметте; 

 теориялық және қолданбалы лингвистикалық зерттеулерді 

ұйымдастыру, өткізу және жүзеге асыруда; 

 қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі әртүрлі дереккөздерден 

алынған лингвистикалық білімін шығармашылық бастамашылдық 

тұрғысынан әрдайым жаңартып тұруда, өзінің кәсіби біліктілігін күшейте 

отырып, алған білімдерін түсіндіру, жүйелеу, талдау және жинақтау ісінде 

білікті болуы тиіс.  
Пререквизиттер: IFN 5201 – Ғылым тарихы мен философиясы 

Постреквизиттер: OML 5205 – Лингвистиканың онтологиясы мен 

әдіснамасы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атаулары 

1  Ғылыми парадигмалардың пайда болу тарихы 

2  Лингвистикалық бағыттар мен ғылыми парадигмалар  



5 

 

3  Лингвистикалық парадигмалардың типологиясы  

4  Лингвистикалық парадигмалар типтері 

5  Генетикалық парадигма  

6  Жалпы тіл біліміндегі генеративистік парадигма 

7  Инвентарлы-элементті-таксономиялы парадигма  

8  Антропоцентристік парадигма және оның негізгі мәселелері  

9  Қазіргі лингвистикадағы білімдердің функционалды парадигмасы  

10  Коммуникативті-прагматикалық парадигма  

11  Дискурсивті-когнитивті парадигма  

12  Лингвистикалық парадигмалар мен қолданбалы лингвистика 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары» атты курс Қазақ 

ұлттық университеті филология факультетінің «6М021300 – Лингвистика» 

мамандығы бойынша магистранттардың ғылыми-кәсіби және әдіснамалық 

дүниетанымын тереңдету мақсатында оқытылады.  

«Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары» курсын оқыту 

барысындағы міндеттер: 

 жалпы лингвистикадағы парадигматикалық білімдердің пайда болу 

тарихымен, қалыптасуымен және интеграциясымен таныстыру; 

 танымның жалпы үдерісіндегі жалпы тіл біліміндегі қазіргі ғылыми 

парадигмалардың бағыттары мен концепцияларының заңдылықтарын 

қарастыру; 

 лингвистикалық парадигмалар аясындағы ғылыми идеялар, 

концепциялар мен теориялық құрылымдарды нақты білу және теориялық 

білімдер арқылы жалпылау, оларға сыни талдау жасай білу; 

 қазіргі кездегі өзекті ғылыми білімнің лингвистикалық 

парадигмаларымен танысу және оларды практикалық тұрғыда қолданудың 

білігін қалыптастыру; 

 жалпы тіл біліміндегі ғылыми парадигмаларды талдау; 

 ғылыми білімнің негізгі категорияларын, жалпы ғылыми түсініктерді 

және лингвистикалық парадигмаларды талдау; 

 қазіргі кездегі тіл білімінің ғылыми парадигмаларының әртүрлі 

топтамасын қарастыру; 

 тіл білімі эпистемологиясын меңгеру; 

 тіл білімі метатілінің теориялық білімі мен практикалық біліктерін 

пайдалану; 

 қазіргі лингвистикадағы жетекші парадигмалардың келелі 

мәселелерін қарастыру. 

«Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары» атты курстың 

нысаны қазіргі кездегі ғылыми парадигмалар және олардың жалпы тіл 



6 

 

білімінің тарихи қалыптасуындағы ауыспалы заңдылықтары болып 

табылады.  

«Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары» курсы 3 кредитке 

есептелген. Курсты оқытудың барысында магистранттардың реферат, 

баяндама, коллоквиум формасындағы өзіндік жұмыстары, электронды 

ресуртармен және лексикографиялық дереккөздермен жасалынатын 

жұмыстары маңызды орын алады.  

Магистранттар курсты меңгеру барысында ғылыми парадигма мен 

білімдер парадигмасы түсініктерімен танысады, парадигманың лингвистика 

ғылымының дамуындағы маңыздылығын түсінеді, «ғылыми парадигма» мен 

«лингвистикалық парадигма» терминдерінің арасындағы айырмашылықты 

ажырата алады, «парадигма» терминінің пайда болуымен және парадигмалық 

теорияны қалыптастырған Томас Кунның ғылыми көзқарастарымен 

танысады.  

Магистраттарды кәсіби дайындаудағы курстың орны –лингвистикалық 

парадигма түрлерінің пайда болуы, қалыптасуы және интеграциясымен, 

парадигматилық білімдердің ауысуымен таныстырады; лингвистикалық 

парадигмалар аясындағы теориялар, бағыттар, ағымдар және лингвистикалық 

мектептер жайында мәліметтер береді; парадигмалық білімдердің 

динамикалық дамуын қарастыра отырып курс концептуалды-

терминологиялық аппаратты меңгеруге мүмкіндік береді. 

Курстың материалы бакалавриат және магистратурада оқылған «Тіл 

біліміне кіріспе», «Жалпы тілі білімі», «Лингвистикалық ілімдер тарихы», 

«Ғылым тарихы мен философиясы» атты пәндерден алған білімдерін қайта 

қарастыруға, тіл туралы жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмаларын 

меңгеруге, жалпылауға және ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Ғылыми парадигмалардың пайда болу тарихы 

«Ғылыми революциялар» мен лингвистикадағы парадигмалар. 

Лингвистикалық макропарадигманың құрылымы. Макропарадигмалар мен 

микропарадигмалар. «Теория», «бағыт», «мектеп», «концепция», «тәсіл» 

түсініктерін ажырату. Парадигма – дисциплинарлы матрица – эпистема – 

ойлау стилі – ғылыми-зерттеу бағдарламасы. Лингвистикалық теориялардың 

бейпарадигмалды стимулдары. Жалпы лингвистикадағы ғылыми 

парадигмалардың қалыптасу және даму тарихы. Лингвистикалық 

дәстүрлердің қалыптасуы мен дамуы.  

 

Лингвистикалық бағыттар мен ғылыми парадигмалар 

Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары, принциптері мен 

постулаттары. Тіл білімі онтологиясы: ғылым нысаны ретіндегі тіл бірлігі 

мәселесі. Тіл туралы ғылымның эпистемологиясы. Қазіргі кездегі тіл 
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білімінің экспансионизмі, антропоцентризмі, функционализмі және 

экспланаторлығы. 

 

Лингвистикалық парадигмалардың типологиясы 

Ғылым ретіндегі тіл білімінің қалыптасуы. Бірінші лингвистикалық 

парадигмалардың құрылуы. Қазіргі кездегі лингвистикалық 

парадигмалардың жалпы сипаттамасы. Ғылыми білімнің парадигмасы 

туралы ілім мен лингвистикалық тарихнама мәселелері. Жалпы 

лингвистиканың ғылыми парадигмаларының тарихи қалыптасуы. 

Лингвистикалық ғылым тарихы. Ғылыми лингвистикалық мектептер ғылыми 

парадигманың құрамдас бөлігі ретінде. 

 

Лингвистикалық парадигмалар типтері 

Экспансионизм. Антропоцентризм. Қазіргі кездегі функционализм 

және экспланаторлылық. Сипаттамалы және эксперименталды лингвистика. 

Генетикалық парадигма. Таксономиялық парадигма. Антропоцентристік 

парадигма. Энергетикалық парадигма. Кеңістікті парадигма. Уақыт 

парадигмасы. Информативті-когнитивті парадигма. Дискурсивті-когнитивті 

парадигма. 
 

 

Генетикалық парадигма 

Лингвистикалық компаративизм. Тілдік бірліктердің салыстырмалы-

тарихи талдауы:Ф. Бопптан бастап В.В. Иванов пен Т.В. Гамкрелидзеге 

дейін. Тілдің лексикалық жүйесінің этимологиялық қалыптасуы. Тілдердің 

қарым-қатынасы мен өзара ықпалдасуы. Лексикалық және терминологиялық 

кірме сөздер. 

 

Жалпы тіл біліміндегі генеративистік парадигма 

Тіл және жануарлардың туа біткен қарым-қатынас жасау қабілеттері. 

Филогенездегі және онтогенездегі тіл. Homo loquens пен тіл көптүрлілігі. 

Биологиялық түр ретіндегі адамның тілдік құзыреттілігі (language 

competence). Сөйлеу әрекеті (language performance). Сөйлеуді тудырудың 

үлгілері. Негізгі туа біткен концептер-примитивтер. 

 

Инвентарлы-элементті-таксономиялы парадигма 

Тілді жүйе ретінде түсіну ұғымы. Қазіргі лингвистикалық жүйелілік 

(системология). Тіл жүйе ретінде. Тіл құрылым ретінде. Негізгі тілдік 

деңгейлерді жүйелеу, олардың құрылуы мен араласуы. Тіл ерекше таңба 

жүйесі ретінде. Семиология және тіл білімі. Таңбалық жүйелер типтері мен 

тіл таңбаларының типтері. Тіл және тіл бірліктерінің жарыспалылығы. Тіл 

түрленуінің диахроникалық аспектісі. Тіл жарыспалылығының моделдері. 

Қазақ, орыс және ағылшын тілдері материалы бойынша жарыспалылық.  
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Антропоцентристік парадигма және оның негізгі мәселелері 

Антропологиялық лингвистика. Тілді лингвоцентрикалық және 

антропоцентрикалық тұрғыда қарастыру. Когнитивті лингвистика. 

Психолингвистика. Нейролингвистика. Тіл және ми: эксперименталды 

нейролингвистикалық зерттеулер. Ойлау типтері. 

Лингвомәдениеттану. Өріс теориясы (семантикалық, лексикалық және 

т.б.). Тіл қоғамдық құбылыс ретінде. Тілдегі әлеуметтілік және 

индивидуалдылық. Тілдік тұлға. Тілдік концептілер. 

 

Қазіргі лингвистикадағы білімдердің функционалды парадигмасы 

Тілді функционалды тұрғыда қарастыру. Лингвистикалық прагматика 

мен сөйлеу актілер теориясы. Д. Шифриннің функционалды парадигмасы екі 

қағидаға негізделген: (а) тіл тілдік жүйенің өзіне қатысты сыртқы болып 

болып табылатын қызметтерге ие; (б) тілдің сыртқы қызметі тілдің ішкі 

жүйесінің ұйымдастырылуына әсер етеді.  

 

Коммуникативті-прагматикалық парадигма 

Үш лингвистикалық теория: номинация теориясы, референция 

теориясы, сөйлеу актілер теориясы. Тілді коммуникативтік тұрғыда 

қарастыру. Тілді прагматикалық тұрғыда қарастыру. Прагмалингвистика. 

Коммуникативті лингвистика. Тіл коммуникативті және экспрессивті жүйе 

ретінде. Тілдің қызметі. Тіл және интеллект. Тіл: сана және тілдік сана. 

Қоғамдық және жеке сана. Тіл – таным – коммуникация. 

 

Дискурсивті-когнитивті парадигма 

Дискурс және дискурс-талдау. Дискурс-талдаудың қалыптасу тарихы. 

Тілді зерттеудің когнитивті-дискурсті тәсілі және мәтін лингвистикасының 

мәселелері. Когнитивті лингвистика мәртебесі мен оның пәні туралы 

мәселелер. Қазіргі тіл біліміндегі дискурс мәселесі. Дискурс-талдаудың 

мәселелері. Мәтіннің мазмұндық құрылымы (когнитивті-дискурсивті аспект).  

 

Лингвистикалық парадигмалар мен қолданбалы лингвистика 

Теориялық лингвистика метатілінің ресімделуі. Ғылыми нәтижелер 

нұсқалылығы қағидаларының шынайы, күтілетін және болжамдық 

компьютерлік тәжірибелерге байланысты өзгеруі. Лингвистикадағы түсіндіру 

идеясының модификациясы. Классификация, қарапайым сипаттаудан тілдің 

компьютерлік және/немесе ресми қызмет ету үлгісіне қарай ауысу. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ   

 

1. Әртүрлі ғылыми лексикографиялық дереккөздердегі «парадигма» 

терминінің анықтамасы. 
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2. Парадигма параметрлері: нысаны, пәні, зерттеу дереккөздері, 

әдіснама мен әдістеме. 

3. Парадигма параметрлері: білімнің қорытындылануы мен ұсынылуы, 

нәтижелер сипаты.  

4. Әртүрлі ғылыми лексикографиялық дереккөздердегі «ғылыми 

мектеп» терминінің анықтамасы. 

5. Әртүрлі ғылыми лексикографиялық дереккөздердегі «ғылыми ағым» 

терминінің анықтамасы. 

6. Әртүрлі ғылыми лексикографиялық дереккөздердегі «ғылыми 

бағыт» терминінің анықтамасы. 

7. Қазіргі лингвистиканың негізгі қағидалары. 

8. Қазіргі лингвистиканың негізгі принциптері. 

9. Тілдің әлемдік бейнесі. 

10. Ғылымның әлемдік бейнесі. 

11. Әлем бейнесі жалпы ғылыми категория ретінде. 

12. Лингвистикадағы ғылыми білім парадигмасы және оның 

заманауи мәртебесі. 

 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР  ҮЛГІСІ   

 

1. Ғылыми революциялар және олардың құрылымы (Т. Кун). 

2. Парадигманың ғылыми және қарапайым түсінігі.  

3. Ғылыми парадигма – лингвистикалық теория – лингвистикалық 

мектеп – лингвистикалық бағыт.  

4. Ғылыми парадигма идеялар басшысы ретінде (1-2 ғылыми 

парадигмалар мысалында). 

5. «Мәдени парадигмалар» ауысуы және оның ішкі механизмдері. 

6. Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмаларының үдемелі 

қозғалысы.  

7. Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары және орыс/қазақ тіл 

білімдері. 

8. Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары тілді зерттеудің 

жаңа бағыты ретінде. 

9. Қазіргі кездегі жалпы лингвистиканың басымдыққа ие 

парадигмалары.  

10. Лингвистиканың ғылыми парадигмалары және лингвистикалық 

білім беру.  

11. Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары мен қазіргі 

кездегі орыс/қазақ тілдері бойынша мектеп оқулықтары. 

12. Лингвистикалық парадигмалардың плюрализмі.  
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МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ   

 

1. Лингвистикадағы парадигмалар ауысымы және олардың тіл білімінің 

қалыптасуы мен дамуындағы рөлі.  

2. Парадигма – білімдердің жинақтаушы жүйесі.  

3. Парадигмалылық – идеяның «жұқпалылығы».  

4. Ғылыми парадигманың пәнаралылығы.  

5. Тұрмыстық тілдегі және тіл біліміндегі парадигма термині.  

6. Лингвистика тарихы ғылыми парадигманың ауысымы ретінде.  

7. Лингвистиканың макропарадигмалары мен микропарадигмалары.  

8. Қазіргі лингвистикадағы ғылыми білімдер парадигмалары.  

9. Қазақстандық тіл біліміндегі өзекті мәселелер лингвистика 

парадигмалары ауысымының көрінісі ретінде. 

10. Лингвистиканың қазіргі ғылыми парадигмалары. 

11. Лингвистикадағы тұжырымдамалар мен парадигмалар 

арақатынасы. 

12. Категориялардың өзара байланысы мен парадигмалардың өзара 

сіңісуі. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТТЕРДІҢ ТІЗІМІ  

 

Негізгі: 

1. Кеңесбаев І. Қазақ тіл білімінің мәселері / І. Кеңесбаев; 

А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты; ҚР мәдениет және ақпарат 

мин. тіл комитеті. – Алматы : Арыс баспасы, 2008. – 608 б. 

2. Айтбаев Ө. Қазақ тіл білімінің мәселелері / Ө. Айтбаев; 

А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты; Халықаралық "Қазақ тіл" 

қоғамы. – Алматы: Арыс баспасы, 2007. – 624 б. 

3. Жұбанов А. Қолданбалы тіл білімінің мәселелері / А. Жұбанов; 

А. Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты; ҚР мәдениет және ақпарат 

мин. тіл комитеті. – Алматы : Арыс баспасы, 2008. – 640 б.  

4. Красина Е.А., Перфильева Н.В. Основы филологии. Лингвистические 

парадигмы: Учебное пособие. – М.: Флинта, 2015. – 405 с. 

5. Степанченко И.И. Функционализм как альтернативная 

лингвистическая парадигма: Монография. – Киев: «Українське 

видавництво», 2014. – 200 с. 

 

Қосымша: 

1. Орфографиялық сөздік: күнделікті қызмет барысында қолдануға 

ыңғайластырылып жасалған әдістемелік құрал / Құраст. Г. Төлепбекова. – 

Шымкент: Кiтап ЖШС-і, 2009. – 192 с.  
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2. Әбдиев Қ. Статистика және ақпараттық технология терминдері мен 

сөз тіркестерінің орысша-қазақша сөздігі / Қ. Әбдиев, А. Доспан. – Алматы: 

Статистика ҚР агенттігі, 2005. – 159 с. 

3. Оразбаева Ф.Ш. және т.б. Қазіргі қазақ тілі: Оқу құралы. – Алматы: 

PRINTS баспасы, 2005. – 535 б. 

4. Когнитивтік зерттеулердегі термин мәселесі // Тілтаным, №3 (23). – 

Алматы, 2006. – Б. 88-93. 

5. Тіл дамуындағы тұлға мен мазмұн тұтастығы // Е. Букетов атындағы 

ҚарМУ Хабаршысы. Филология сериясы. – 2005, №4 (40). – 71-73 бб. 

6. Тіл табиғатының когнитивті негізі // Тіл білімі. ІІ кітап. – Астана: 

Еуразия ұлттық университеті. – 2006. – 23-29 бб. 

7. Аудару процесін талдау барысында қолданылатын терминдік 

ұғымдағы атаулар // Қазақ тіл біліміндегі функционалдық бағыт // Профессор 

Қ.М. Есеновтің туғанына 75 жыл толуына арналған республикалық ғылыми-

теориялық конференция материалдары. – Алматы: Тіл білімі институты, 

2006. – Б. 144-148. 

8. Аударматану терминдері жайында бірер сөз // ҚР ҰҒА Хабарлары. 

Тіл, әдебиет сериясы, №3 (157). – Алматы, 2006. – Б. 33-35.  

9. Терминнің когнитивті-менталды сипаты // Мемлекеттік тілде 

аграрлық маман даярлау: жаңа мақсат, жаңа жүйе: Республикалық ғылыми-

әдістеме конференциясы. – Алматы, 2006. – Б. 91-95. 

10. Аударматану концептуалды-терминологиялық аппаратының 

мәселесі // ҚР ҰҒА Хабарлары. Тіл, әдебиет сериясы, №4 (158). – Алматы, 

2006. – Б. 75-78. 
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(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар:  

Мадиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор, жалпы 

тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі 

Бектемирова С.Б. – филология ғылымдарының кандидаты, жалпы тіл 

білімі және еуропа тілдері кафедрасының доцент м.а. 
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атындағы Қазақ ұлттық университетінің жалпы тіл білімі және еуропа тілдері 

кафедрасының профессор м.а. 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Лингвистика ілімінің теориясы» пәні «6М021300 – Лингвистика» 

мамандығы бойынша бейіндік бағытқа сәйкес магистр дайындау 

бағдарламасының міндетті компоненті болып саналады.  

Ғылыми ой-өрісті қалыптастыруда тіл білімі тарихының ғылыми білім 

ретінде пайда болуы ерекше рөл атқарады. Лингвистика ілімі тарихы қазіргі 

теорияның тіл білімі ғылымының әр сатысындағы философиялық 

дүниетаныммен және ғылыми методологиялық таныммен терең байланысын, 

тіл теориясының әр түрлі мектептерге, бағыттарға және концепцияларға тән 

процестерге тәуелділігін түсінуге мүмкіндік береді. Лингвистика ілімі 

тарихы әр кезеңдегі ғылым алдына қоятын қоғамдағы әлеуметтік-мәдени 

шарттардың шектес ғылымдармен және олардың практикалық шешімдерімен 

тікелей байланысы қағидасын түсінуге көмектеседі. Лингвистика ілімі 

тарихы бағдарламада мектептер, бағыттар, концепциялардың жүйелі түрдегі 

сатысы олардың қалыптасуының мәдени-тарихи және философиялық 

алғышарттарымен байланысты берілген. Пән мазмұны мынандай негізгі 

мәселелерге көңіл бөледі: тіл анықтамасы, оның бірліктері және қасиеттері; 

тіл және ойлаудың, тіл және қоғамның, тіл, ойлау және ақиқаттың 

арақатысы; тілді талдау әдістерінің нақты бағытқа орай қолданылуы және 

т.б. Бұл мәселелер лингвистикалық ойлаудың динамикасын, тіл мәнін 

анықтауға түсінігінің кеңейуін, әдістемелік және концептуалдық негіздердің 

жетілуіне мүмкіндік береді. Болашақ мамандарды лингвистикалық тұрғыдан 

көптілді білім беруде дайындау заманауи әлеуметтік-мәдениет 

ерекшеліктерін түсінумен шектеледі. Жоғары кәсіби білім беруді жаңарту 



13 

 

білікті маманды әлемдік стандартқа сәйкес тиімді жұмыс істеуге қабілетті, 

тұрақты кәсіби көтерілуге, әлеуметтік және кәсіби мобильділікке 

дайындауды анықтайды.  Болашақ мамандарға аталған пәнді оқыту тек 

лингвистикалық құзіреттілікті қалыптастырумен шектелмейді,  сіңірген 

білімдерін кәсіби қарым-қатынас жағдайында қолдануды, сонымен қатар 

прагматикалық құзіреттілікті- әр түрлі кәсіби шарттарда лингвистикалық 

құзіреттілікті сәтті жүзеге асыру қабілетін, іскери, ғылыми қарым-

қатынастың коммуникативті жүйелі айтылымға қатысын анықтайды. 

Әлеуметтік-мәдениет құзіреттілігін қалыптастыру маңызы – тілдік тәртіп пен 

әлеуметтік тәртіп нормасын қалыптастыру қабілеті болып табылады. 

Сондықтан да жобалаған пәнді меңгеру нәтижелері студенттердің біркелкі 

білім алуларын, қабілетін және дағдысын, әлеуметтік-мәдени, 

лингвистикалық, прагматикалық құзіреттіліктерін алдын ала 

қалыптастыруын міндеттейді.  

«Лингвистика ілімінің теориясы» пәнін оқу нәтижесінде магистрант     

келесі құзіреттіліктерді игеруі қажет: 

Жүйелілік құзіреттіліктері: 

- лингвистикалық ілімнің  негізі теориясын білуі; 

- лингвистиканың пайла болуы мен қазіргі уақытқа дейінгі тарихын 

жүйелі түрде игеруі; 

- халықаралық кәсіби және ғылыми қарым-қатынас жағдайында 

коммуникативтік стратегия және тактикаларын білуі. 

Жасай білу 

- лингвистикалық міндеттерді шешуде келелі мәселелерді шешу,  

- инновациялық, ақпараттық қарым-қатынастық технологияларды 

қолдана отырып, қазіргі заманның жаңа жағдайларында білім беру, 

филологиялық мәселелердің шығармашылық шешімінің жолдарын анықтай 

алу; 

- басқа ғылымдармен байланысы негізінде ғылыми ақпаратты 

сараптай алу мен түсіндіре алу;  

- білімі мен танымын кәсіби қызметте қолдана отырып, қоғамдағы 

гуманитарландыру мәселелерін шеше алу шеберлігі, қоршаған орта, қоғам, 

жекелеген адамға қатысты адамгершілік жауапкершілігін алуға дайын болу 

және т.б.; 

- адамның өзекті мәселелері туралы білімді сараптау және жүйелеу 

үшін антропологиялық мәтіндермен жұмыс жасауды; 

- адам болмысы мәдениетінің пайда болуы және дамуы туралы 

сұрақтарды сараптауды; 

- қазіргі заманғы антропологияның өзекті мәселелерін еркін 

талқылауды; 

- философиялық-антропологиялық білімді қоғамдағы рухани 

үдерістерді талдау үшін қолдануды. 

Білу: 

- тіл білімі ғылымының қалыптасу және дамуы тарихын; 
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- әртүрлі лингвистикалық ағымдар, мектептер мен бағыттар жайлы 

терең мағлұматты; 

- жалпы лингвистикалық ұғымдар мен терминдер ғылыми аппаратын; 

- тіл теориясының өзекті мәселелерін; 

- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай 

отырып, ғылыми идеяларға сыни көзбен қарап дәлелдеуді және 

тұжырымдамалар мен теорияларды талдау. 

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Түркі филологиясына кіріспе, 

Жалпы тіл білімі. 

Постреквизиттер: Жалпы лингвистиканың ғылыми парадигмалары, 

Ғылым тарихы мен филолосфиясы. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атаулары 

1 Кіріспе. Лингвистика ілімі пәнінің зерттеу нысаны, мақсаты мен 

міндеттері. Лингвистикалық дәстүрлердің қалыптасу тарихы 

2 Көне ғасырлық шығыс мәдениетіндегі лингвистикалық білім (б.з. 3-1-

мыңжылдықтағы)  

3 Грек-рим тіл білімінің негізі  

4 Көне түркі ескерткіштері  

5 Орта ғасырлық шығыс мәдениетіндегі лингвистикалық білім (б.з. 8-15-

мыңжылдықтағы). Орта ғасырдағы түркітану әлеміндегі тіл мәселелері 

(8-15 ғғ).  

6 Орта ғасырдағы батыс әлеміндегі тіл мәселесі (4-15 ғғ.). 

7 ХV-XVIII ғғ. түркі тілдері дамуының жаңа кезеңі.  

8 XVI-XVIII ғғ еуропалық тіл білімі. Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің 

қалыптасы мен дамуы. Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің қағидалары 

мен әдіс-тәсілдері. XIX ғ. бірінші жартысындағы еуропалық тіл білімі.   

9 Вильгельм фон Гумбольдт – теориялық тіл білімі, жалпы тіл білімінің 

негізін қалаушы В. Фон Гумбольдттің «Избранные труды по 

языкознанию» еңбегі.  

10 XIX ғасырдың тіл білімі. XIX ғ. екінші жартысындағы еуропалық тіл 

білімі.  

11 XX ғасырдағы тіл білімінің негізінің қалануы. XXI ғасырдағы негізгі 

лингвистикалық мектептер мен бағыттардың қалыптасуы. 

12 ХХ ғ. Қазақстан тіл білімі кеңістігіндегі тіл мәселелері. Отандық 

ғалымдардың жалпы, теориялық лингвистикаға қосқан үлесі. Қазіргі 

Қазақстан тіл білімінің дамуы: жаңа бағыттары мен қағидалары. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

Кіріспе 
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«Лингвистика ілімінің теориясы» пәні – «6М021300 – Лингвистика» 

мамандығы бойынша магистр дайындау бағдарламасының міндетті 

компоненті.  

Лингвистика ілімі теориясының зерттейтін мәселелері: әлемдегі 

тілдерге жалпы ортақ белгілердің (тілдік, лингвистикалық универсалиялар) 

неғұрлым өзіндік ерекшеліктері, тілдің пайда болу, қалыптасу және дамуы 

(глоттогония), оның адаммен, адамның ой-санасымен, адамзат қоғамымен 

қарым-қатынасы, басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл философиясы. 

Лингвистика ілімі ерте замандардағы лингвистикалық көзқарастардан бастап, 

қазіргі жеке тіл білімдерінің қалыптасуын, яғни көрнекті лингвистер 

еңбектеріндегі көзқарастар, түрлі лингвистикалык мектептер мен бағыттар, 

олар пайдаланған әдіс-тәсілдердің тарихын қарастырады. Лингвистика ілімі 

белгілі бір тілдік проблеманың қарастырылу немесе басқа ғылымдармен 

байланысты тарихын және лингвистиканың нақты бір континентте, не елде 

зерттелу тарихын зерделейді.  

Пәнді оқытудың мақсаты – Лингвистика ілімі әр кезеңдегі ғылым 

алдына қоятын қоғамдағы әлеуметтік-мәдени шарттардың шектес 

ғылымдармен және олардың практикалық шешімдерімен тікелей байланысы 

постулатын түсіну. 

Пәннің міндеттері:  

- магистранттың жалпы лингвистикалық дайындығын тереңдету, тіл 

теориясының өзекті мәселелері бойынша білімдерін жинақтау, тіл білімі 

ғылымының қалыптасу және дамуын, сонымен қатар лингвистикалық 

талдаудың әдістерін меңгеру; 

- лингвистикалық ойлау қабілетін қалыптастыратын жалпы 

методологиялық сипаттағы күрделі мәселелерді түсінуге, яғни тілдің мәні, 

тілдің және тіл бөлшектерінің семиологиялық табиғаты, тілдің дамуы мен 

тілдің коммуникативтік қызметі, тіл-ойлау-ақиқат, тіл және қоғам, тіл және 

басқа коммуникативтік құралдар және т.б. мәселелер; 

- негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу, 

ғылыми идеяларға сын көзбен қарап дәлелдей алу және концепциялар мен 

теорияларды талдау; 

- тілді талдаудың негізгі әдістерімен танысып, оларды практика жүзінде 

қолдануға шыңдалу; 

- тіл білімі тарихының даму және қалыптасу сатыларын, бағыттары 

және концепцияларын түсіну; 

- қазіргі тіл білімінің “портретін” қалыптастыратын негізгі 

лингвистикалық пәндермен-әлеуметтік тіл білімі, психолингвистика, 

когнитивтік лингвистика және т.б. танысу. 

Оқу пәнінің объектісі – лингвистикалық ой-өрістік қалыптасуына негіз 

болған ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейінгі тіл теориясы, тіл тарихы 

мәселелері. 

Пәнді зерттеу әдістері. Әдістер оқытушы мен магистранттың оқу 

мақсатына жетуге бағытталған өзара байланысты әрекеті болып табылады. 
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Оқу кезеңінің барлық кезеңінде байқалатын, көрінетін анықталған, 

айқындалған заңдылық ретіндегі оқыту ұстанымдары мен тіл оқытудың 

негізгі әдістемелік ұстанымдары: коммуникативтік қатынас және тілдік 

құбылыстардың саналы жүйеленуін дәлелдеу.  

Пәннің статусы мен құрылымы, басқа пәндердің арасында алатын 

рөлі мен орны. Лингвистика ілімінің тарихы жеке алынған тілдердің нақты 

материалдары негізінде құрылады, жекелеген тілдер жалпы тіл білімінің 

үрдісіндегі анықтамаларсыз, деталдық тұрғыда ғана емес, сонымен бірге 

тұтастай түсініксіз болып қалады. Тіл туралы жалпы ілім бұл жағдайларда 

арнайы лингвистикалық пәндерден мүлде ажырамайды, керісінше, түрлі 

тілдік топтардың арнаулы зерттеулерімен тығыз байланыста өмір сүреді. 

Бұдан басқа жалпы тіл білімінің мәселелері жеке тілдердің нақты 

материалдарын зерттеу арқылы шешіледі. 

Лингвистика ілімінің басқа пәндер арасындағы орны. Әр халықтың 

лингвистикалық фактілерін зерделей келе олардан үздіксіз теориялық 

концепцияларын қолдану. Нақты фактілерді қайта-қайта зерделеу арқылы 

ғылыми пайымдауларды дәлелдеу, дүниетанымды байыту, кеңейту және 

терендету. Осы негізде магистрант «Лингвистика ілімі пәнінен бакалавриатта 

оқыған «Тіл біліміне кіріспе», «Түркі филологиясына кіріспе», «Көне түркі 

тілі», «Жалпы тіл білімі» сынды түрлі пәндерінен тіл теориясы, тіл тарихы, 

тіл әдіснамасы бойынша алған білімі мен танымын одан әрі тереңдете 

қарастырып, қазіргі таңдағы қарастырылмай келе жатқан тіл білімінің өзекті 

мәселелерін зерделейді. 

Пәннің негізгі кезеңдерін қамтитын қысқаша тарихи даму очеркі. 

Модуль бойынша лингвистика ілімінің тарихы мектептер, бағыттар, 

концепциялардың жүйелі түрдегі сатысы олардың қалыптасуының мәдени-

тарихи және философиялық алғышарттарымен байланысты берілген. 

Оқытуға ыңғайлы болуы үшін тіл білімінің тарихы кезең-кезеңдерге бөлініп, 

жүйелі түрде беріледі. Аталмыш модульда мынадай негізгі мәселелерге көңіл 

бөлінеді: көне дәуір тіл білімі, орта ғасыр тіл білімі, қайта өрлеу дәуірінің тіл 

білімі, ХҮІ-ХҮІІ ғасыр тіл білімі, Батыс Еуропадағы лингвистикалық ой-

пікірлердің қалыптасуы, ХІХ ғ. аяғы ХХ ғ. басындағы тіл білімі, 

салыстырмалы-тарихи тіл білімінің пайда болуы, ХХ ғ. лингвистикалық жаңа 

бағыттардың пайда болуы, олардың көтерген мәселелері (ХХ ғ. пайда болған 

тіл біліміндегі мектептер: эстетизм, неолингвизм, социологиялық мектеп, 

структурализм, этнолингвистика), қазіргі тіл білімі және т.б. Берілген 

тақырыптар лингвистикалық ойлаудың даму қарқынын, тілдің мәнін ашуға, 

студенттердің әдіснамалық және теориялық білімін толықтыруға мүмкіндік 

береді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе. Лингвистика ілімі пәнінің зерттеу нысаны, мақсаты мен 

міндеттері. Лингвистикалық дәстүрлердің қалыптасу тарихы. Пәннің 
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зерттеу нысаны және басқа ғылымдармен байланысы. Тіл біліміне кіріспе, 

Жалпы тіл білімі пәндерімен өзара байланысы. Лингвистика ілімі пәнінің 

қалыптасып дамуының алғышарттары. Лингвистика ілімін зерттеудің 

дереккөздері. Көне лингвистикалық дәстүрлер: қалыптасуы мен  дамуы. 

Көне ғасырлық шығыс мәдениетіндегі лингвистикалық білім (б.з. 

3-1-мыңжылдықтағы) Ежелгі Египеттегі тіл білімінің нышандары. 

Месопотамия, Вавилондағы тіл білімінің нышандары. Көне таяу шығыс 

мәдениетіндегі тіл туралы танымы. Көне Үндістаңдағы тіл білімі. Көне 

Қытайдағы тіл білімі. Үнді тіл білімі.  

Грек-рим тіл білімінің негізі. Көне Грециядағы тіл білімі. Көне 

Гректегі лингвофилософиялық және грамматикалық ойлар. Александриялық 

грамматистер мектебі. Стоиктер мектебі. Грек философтары тіл білімінің 

мәселелері. Көне Римдегі тіл білімі. 

Көне түркі ескерткіштері. Түркі халықтарының мәдениетінің 

тарихында елеулі орын алатын ескерткіштер – көне түркі руникалық 

жазулар. Орхон, Енесей, Талас өзендері жағалауынан табылған көне түркі 

жазба ескерткіштері. Эпитафия термині және эпитафиялық жазбалар. Құпия 

тастың кілтін ашқан ғалым – В.П. Томсен. Орхон ескерткіштері жайында 

Қазақстандық ғалымдар С.А. Аманжолов, Ғ.Ғ. Мұсабаев, Ғ. Айдаров және 

т.б. зерттеулері. Руникалық жазудың шыққан төркіні жайлы ғалымдар пікірі. 

Көне түркі жазба ескерткіштерінің тілі жайында әйгілі түрколог, академик 

В.В. Радловтың ғылыми тұжырымдары. 

 Орта ғасырлық шығыс мәдениетіндегі лингвистикалық білім (б.з. 

8-15-мыңжылдықтағы). Орта ғасырдағы түркітану әлеміндегі тіл 

мәселелері (8-15 ғғ). Араб тіл дәстүрі. Армениядағы тіл білімі. Ирандағы тіл 

білімі және парсы лексикографиясы. Жапониядағы тіл білімі. Түркі 

тілдерінің зерттеле бастауы. Тұңғыш түркі лингвистері. Махмұт Қашқари 

«Диуани лұғат ит-түрк» еңбегі. Араб ғалымдарының лексикографиялық 

зерттеулері. Әбу-Насыр әл-Фарабидың тіл туралы трактаттары. Әбу Әли ибн 

Синаның (Авиценнаның) фонетикалық трактаты. Әлішер Науаидің 

лингвистикалық көзқарастары.  Әбу Хайян әл-Гарнати (Андалузский). 

Орта ғасырдағы батыс әлеміндегі тіл мәселесі (4-15 ғғ.). 

Патристикадағы тіл философиясы мәселесі. Батыс Еуропалық мәдени 

ареалындағы ана тілдеріндегі жазбалардың шығуы жайлы дереккөздер. 

Византиялық тіл білімі. Шығыс христиандық мәдени ареалындағы жеке жазу 

жүйесінің қалыптасуы. Оңтүстік және солтүстік славяндардағы тіл білімінің 

қалыптасуы мен дамуы. Ортағасырлық Русьтегі тіл білімінің қалыптасуы мен 

дамуы.  

ХV-XVIII ғғ. түркі тілдері дамуының жаңа кезеңі. ХV ғасырдан 

бастап, ХХ ғасырдың І ширегіне дейінгі түркілік тіл ғылымының дамуы.  

Қазіргі түркі халықтарының қалыптасуы. ХV-ХХ ғасырлар аралығындағы 

тілдік жазба ескерткіштер. Олардың алдыңғы дәуір ескерткіштерінен негізгі 

ерекшелігі. ХV ғасырдан бергі әр халықтың ақын-жырауларының ауыз 

әдебиеті туындылары, қолжазба түрінде сақталған түрлі жазба деректер, әр 
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жылдары баспадан шыққан түрлі жанрдағы басылымдар, мерзімді 

баспасөздер. Қадырғали Жалаиридің Жамиғ-ат-тауарих еңбегі. Қазақ 

халқының тұнғыш ғалымы, ағартушы Ш.Ш. Уәлихановтың Жамиғ-ат 

тауарих шежіресінің тілі туралы зерттеуі. Әбілғазы Баһадүрдің Түркі 

шежіресі еңбегі.  ХVІІІ-ХІХ ғасырлардан сақталған жазба деректер бірі – әр 

түрлі қатынас қағаздары.  

XVI-XVIII ғғ еуропалық тіл білімі. Салыстырмалы-тарихи тіл 

білімінің қалыптасы мен дамуы. Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің 

қағидалары мен тәсілдері. XIX ғ. бірінші жартысындағы еуропалық тіл 

білімі.   

Вильгельм фон Гумбольдт – теориялық тіл білімі, жалпы тіл 

білімінің негізін қалаушы. В. фон Гумбольдттің «Избранные труды по 

языкознанию» еңбегі: тіл философиясы, тіл табиғаты, тілдік антиномиялары, 

т.б.  

XIX ғасыр тіл білімі. XIX ғасыр екінші жартысындағы еуропалық 

тіл білімі. Көне дәстүрді сақтау және үздіксіз жаңашылдықты іздеу. 

Лингвистикалық компаративизм және оның зерттелу сипаты. ХІХ ғасырдың 

бірінші жартысындағы салыстырмалы-тарихи тіл білімінің қалыптасуы мен 

дамуы.  

XX ғасыр тіл білімі негізінің қалануы. Психологизм. Логицизм. Жас 

грамматизм. Эстетикалық мектеп. Неолингвистика. А. Шлейхер және тарихи 

тіл біліміндегі натурализм. Х. Штейнталь және тіл біліміндегі психологизм. 

А.А. Потебня және Харьков лингвистикалық мектебі. Жас грамматистер 

бағытының салыстырмалы-тарихи тіл білімін дамытудағы рөлі. И.А. Бодуэн 

де Куртенэ және Қазан лингвистикалық мектебі. Ф.Ф. Фортунатов және тіл 

біліміндегі фортунатовтық ағым. Ф. де Соссюрдің лингвистикалық 

концепциялары. Негізгі лингвистикалық мектептер мен бағыттардың 

қалыптасуы. Петербург лингвистикалық мектебі. Женева лингвистикалық 

мектебі. А. Мейе мектебі және тіл үйренудің әлеуметтік жағы. 

Лингвистикалық структурализм: жетістіктері мен кемшіліктері, Прага 

лингвистикалық структурализм мектебі, Дат структурализмі (глоссематика), 

Американдық структурализм және оның бағыттары, Лондон структурализм 

мектебі. ХХ ғ. салыстырмалы-тарихи тіл білімінің одан әрі дамуы. XXI 

ғасыр тіл білімінің бағыттары. Генеративті (туғызушы) тіл білімі. 

Функционалды лингвистика. Этнолингвистика. Лингвистикалық 

мәдениеттану. Екінші тілді меңгеру теориясы. Әлеуметтік лингвистика. 

Психолингвистика. Когнитивті лингвистика. Мәдениаралық қарым-қатынас. 

Сот-лингвистикалық сараптама. Қолданбалы лингвистика және т.б. 

ХХ ғасыр Қазақстан тіл білімі кеңістігіндегі тіл мәселелері. Қазақ 

тіл білімінің ұлттық ғылым ретінде қалыптасуына үлес қосқан ғалым – 

А. Байтұрсынұлы. Араб, латын, кириллица мәселелерін шешудегі 

А. Байтұрсынұлы, Қ.Қ. Жұбанов, С.А. Аманжолов, Е. Омаров, 

Қ. Кемеңгеров, X. Досмұхамедов сияқты ғалымдардың қосқан үлесі. Қазақ 

тіл білімінің теориялық негізін салған ғалымдар: К. Аханов, Ә. Хасенов, Н. 
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Сауранбаев, М. Балақаев. Қазіргі Қазақстан тіл білімінің дамуы: жаңа 

бағыттары мен қағидалары. Қазақ тілімінің түрлі ғылым салалары 

дамуына өзіндік үлес қосқан ғалымдар: тіл теориясы (Копыленко М.М., 

Э.Д.Сүлейменова, Л.К. Жаналина, Ф.Ш. Оразбаева, т.б.); тарихи 

лексикология (А. Аманжолов, Ә.Т. Қайдар, Е. Жанпейісов, Б. Сағындықұлы, 

Ә. Құрышжанұлы, т.б.); ономастика (Т.С. Жанұзақ, А. Әбдірахманов, 

В.Ұ.Махпиров, т.б.); терминология (Ө. Айтбайұлы, Б.Қ. Қалиев, т.б.); қазақ 

тілі стилистикасы (Р.С. Сыздық, Е. Жанпейісов, М.С. Серғалиев, т.б.) және 

т.б. 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Лингвистика ілімі пәнінің қалыптасып дамуының алғышарттары. 

Лингвистика ілімін зерттеудің дереккөздері. Көне лингвистикалық 

дәстүрлер: қалыптасуы мен  дамуы. 

2. Ежелгі Египеттегі тіл білімінің нышандары. Көне таяу шығыс 

мәдениетіндегі тіл туралы танымы.  

3 .  Көне Гректегі лингвофилософиялық және грамматикалық ойлар. 

Грек философтары тіл білімінің мәселелері.  

4. Орхон, Енесей, Талас өзендері жағалауынан табылған көне түркі 

жазба ескерткіштері. Эпитафия термині және эпитафиялық жазбалар. Құпия 

тастың кілтін ашқан ғалым – В.П. Томсен.  Орхон ескерткіштері жайында 

Қазақстандық ғалымдар С.А. Аманжолов, Ғ.Ғ. Мұсабаев, Ғ. Айдаров және 

т.б. зерттеулері.  

5. Армениядағы тіл білімі. Ирандағы тіл білімі және парсы 

лексикографиясы. Жапониядағы тіл білімі.  

6. Әбу-Насыр әл-Фарабидың тіл туралы трактаттары. Әбу Әли ибн 

Синаның (Авиценнаның) фонетикалық трактаты. Әлішер Науаидің 

лингвистикалық көзқарастары.  Әбу Хайян әл-Гарнати (Андалузский). 

7. Византиялық тіл білімі. Шығыс христиандық мәдени ареалындағы 

жеке жазу жүйесінің қалыптасуы.  

8. ХV-ХХ ғасырлар аралығындағы тілдік жазба ескерткіштер. 

Қадырғали Жалаиридің Жамиғ-ат-тауарих еңбегі. Әбілғазы Баһадүрдің 

Түркі шежіресі еңбегі.  ХVІІІ-ХІХ ғасырлардан сақталған жазба деректер бірі 

– әр түрлі қатынас қағаздары.  

9. ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы салыстырмалы-тарихи тіл 

білімінің қалыптасуы мен дамуы. В. фон Гумбольдт. 

10. Жас грамматистер бағытының салыстырмалы-тарихи тіл білімін 

дамытудағы рөлі.  

11. Ф. де Соссюрдің лингвистикалық концепциялары.  

12. Прага лингвистикалық структурализм мектебі, Дат структурализмі 

(глоссематика), Американдық структурализм және оның бағыттары, Лондон 

структурализм мектебі.  
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13. Қазақ тіл білімінің ұлттық ғылым ретінде қалыптасуына үлес 

қосқан ғалым – А. Байтұрсынұлы. Араб, латын, кириллица мәселелерін 

шешудегі А. Байтұрсынұлы, Қ.Қ. Жұбанов, С.А. Аманжолов.  

14. Когнитивті лингвистика, Мәдениаралық қарым-қатынас, Сот-

лингвистикалық сараптама, Қолданбалы лингвистика және т.б. 

15. Қазақ тілімінің түрлі ғылым салалары дамуына өзіндік үлес 

қосқан ғалымдар. 

 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Лингвистика ілімін зерттеудің дереккөздері. 

2. Месопотамия, Вавилондағы тіл білімінің нышандары.  

3 .  Александриялық грамматистер мектебі. Стоиктер мектебі.  

4. Орхон ескерткіштері жайында Қазақстандық ғалымдар 

С.А. Аманжолов, Ғ.Ғ. Мұсабаев, Ғ. Айдаров және т.б. зерттеулері.  

5. Патристикадағы тіл философиясы мәселесі. Батыс Еуропалық 

мәдени ареалындағы ана тілдеріндегі жазбалардың шығуы жайлы 

дереккөздер.  

6. Араб ғалымдарының лексикографиялық зерттеулері.  

7. Оңтүстік және солтүстік славян тіл білімінің қалыптасуы мен дамуы.  

8. Қазіргі түркі халықтарының қалыптасуы.  

9. А. Шлейхер және тарихи тіл біліміндегі натурализм. Х. Штейнталь 

және тіл біліміндегі психологизм.  

10. И.А. Бодуэн де Куртенэ және Қазан лингвистикалық мектебі.  

11. А. Мейе мектебі және тіл үйренудің әлеуметтік жағы. 

Лингвистикалық структурализм: жетістіктері мен кемшіліктері.  

12. Қазақ тіл білімінің теориялық негізін салған ғалымдар: К. Аханов, 

Ә. Хасенов, Н. Сауранбаев, М. Балақаев. 

13.  Генеративті (туғызушы) тіл білімі. Функционалды лингвистика, 

Этнолингвистика, Лингвистикалық мәдениеттану, Екінші тілді меңгеру 

теориясы, Социолингвистика, Психолингвистика, және т.б. 

14.  Қазіргі Қазақстан кеңістігіндегі тіл білімі ғылымының дамуы. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Көне лингвистикалық дәстүрлер: қалыптасуы мен  дамуы жайлы 

ғылыми пайымдауларыңыз.  

2. Көне түркі (V-VIII ғғ.) ескерткіштері жайында ғылыми пікіріңіз.  

3. Әбу Әли ибн Синаның (Авиценнаның) фонетикалық трактаты 

туралы не білесіз? Әлішер Науаидің лингвистикалық көзқарастары жайында 

ғылыми ой-пікіріңіз. 
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4. Әбу Хайян әл-Гарнатидің (Андалузский) лингвистикалық 

көзқарастары жайында не білесіз? 

5. ХІХ ғасыр тіл білімі. Салыстырмалы-тарихи әдістің пайда болуына 

орасан зор үлек қосқан Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм секілді ғалымдар туралы 

айтыңыз. 

6. В. фон Гумбольдттың тіл философиясы жайында ғылыми 

танымыңыз.  

7. ХІХ ғасырдағы түркі тілдерінің зерттелуі. О.Н. Бетлинг, В.В. Радлов 

еңбектерінің ғылыми құндылығы жайында түсіндіріңіз. 

8. Ш.Ш. Уәлиханов, Ы. Алтынсариннің лингвистикалық ойлары 

туралы не білесіз?  

9. ХХ ғасыр тіл білімі. Тіл біліміндегі әлеуметтік бағыттың пайда 

болуы және оның негізін салушы А. Мейе жайында ғылыми пайымыңыз.  

10. Ареалдық тіл білімі немесе неолингвизм бағыты және оның 

негізін салушы Дж. Бертони, В. Пизани, Дж. Бонфанте туралы не білесіз? 

11. Ресей тіл тіл білімі. И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев және 

В.И. Дальдің лексикографиялық еңбегі жайында ғылыми танымыңыз. 

12. Кеңес үкіметі кезіндегі тіл білімі. Отандық және шетелдік 

ғалымдар дәстүрлеріндегі фонетикалық  зерттеулер туралы ғылыми 

танымыңыз.  

13. Отандық және шетелдік ғалымдар дәстүрлеріндегі 

грамматикалық зерттеулері туралы ғылыми танымыңыз. 

14. А. Байтұрсынұлының қазақ тілінің грамматикалық терминдерін 

қалыптастырудағы алғашқы зерттеулері және оның «Тіл тағылымы» 

еңбегінің ғылыми құндылығына тоқталыңыз.  

15. Кеңес дәуірі кезеңіндегі қазақ тіл білімінің зерттелуі. 

Х. Досмұхамедұлының лингвистикалық көзқарастары жайында не білесіз? 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Авакова Р.А., Бектемирова С.Б. Түркі филологиясына кіріспе. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016.  

2. Аманжолов А.С. Түркі филологиясының негіздері. – Алматы, 2012. 

3. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы, 2004. 

4. Бектемирова С.Б., Ауесхан Р. Түркітану: қысқаша 

энциклопедиялық лұғат. – Алматы: Қазақ университеті, 2016.  

5. История лингвистических учений: Древний мир. – Л., 2005.  

6. История лингвистических учений: Позднее Средневековье. – СПб., 

2002.  

7. История лингвистических учений: Средневековая Европа. – Л. 2006.  

8. История лингвистических учений: Средневековый Восток. – Л., 

2004.  
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Қосымша: 

1. Алпатов, В.М. История лингвистических учений. – М., 2000.  

2. Большой энциклопедический словарь: Языкознание / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева. – М, 2003.  

3. Жубанов К. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. –Алматы, 2010. 

4. Кодухов, В.И. Общее языкознание. – М., 2007.  

5. Кордабаев Т.Қазақ тіл білімінің дамуы мен қалыптасуы.– Алматы, 

1997. 

6. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. 

– М., 1998.   

7. Общее языкознание / Под ред. А.Е. Супруна. – Минск, 2005.  

8. Прикладное языкознание: Учебник / Отв. ред. А.С. Герд. – СПб., 

2002.  

9. Хроленко А. Т., Бондалетов В. Д. Теория языка: Учебное пособие. – 

М.: Флинта: Наука, 2004. 

10. Сусов И.П. История языкознания: Учебное пособие 

для cтудентов старших курсов и аспирантов. – Тверь: Тверскойгос. 

ун-т, 2007. 

11. Шарапатұлы Ш. Жалпы тіл білімі. – Қарағанды, 2006.  

12. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений. – М.: Флинта, 

2004. – 404 б. 

13. http://www.genling.nw.ru  

14. http://kitap.kz  
 

http://www.genling.nw.ru/
http://kitap.kz/
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TBM 5301 – ТІЛ БІЛІМІНІҢ МЕТАТІЛІ  

(бейіндік бағыт) 

                    

Көлемі 1 кредит 

 

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

тіл білімі және еуропа тілдері кафедрасының меңгерушісі 

Ибраева Ж.Қ. – филология ғылымдарының докторы, жалпы тіл білімі 

және еуропа тілдері кафедрасының профессоры м.а.   

 

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 

тілдері университеті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

«Тіл білімінің метатілі» атты курстың мақсаты – филология 

факультеттері «6М021300 – Лингвистика» (біліктілік дәрежесі 

«гуманитарлық ғылымдардың магистры») мамандығы бойынша дәріс алатын 

магистранттарға 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.  

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.  

Құзыреттері (оқыту нәтижелері) бар: «6М021300 – Лингвистика» 

мамандығы бойынша бітіруші түлектер атап айтқанда, жалпы магистранттар 

міндетті түрде құзыреттеге 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 
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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» атты пәннің мазмұны бакалавриата оқылатын 

«Тіл біліміне кіріспе», «Жалпы тіл білімі», «Түркі/славян филолгиясына 

кіріспе», «Қазіргі қазақ/орыс тілі», «Латын тілі», сонымен бірге 

Этнолингвистика, Психолингвистика, Әлеуметтік лингвистика және т.б. 

негізінде құрастырылады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

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

2 Метатіл ұғымы және металингвистика. 

3 Метатіл және лингвистикалық концепциялар. 

4 Метатіл және терминология. 

5 Термінді анықтауда логикалық және мазмұндық қателіктер.  

6 Метатілді-модалдық мағыналарының типтері. 

7 Терминологиялық сөздіктер және түрлі тілдік лингвистикалық 

мектептердегі лексикографиялық дәстүрлер.  
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8 Лингвистикалық метатілдің лексикографиялық дереккөздерде 

көрінуі. 

9 Лингвистика метатілінің динамикасы. 

10 Мәтіндік және дискурстік метатілдік коммуникативтік жағдайлар. 

Мәтіндегі метамәтін.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Тіл білімінің метатілі» 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» 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 

(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 
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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 

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. 
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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 

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, 
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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.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНДА 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. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН 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. 
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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. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ 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.  
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социолингвистики: пробоема дефинирования // Язык и общество на пороге 

нового тысячелетия: итоги и перспективы. Language and Society on the 

Threshold of the new Millenium. Results and Prospects. Тезисы докладов Межд. 

конф. – М., 23-25 октября 2001. – М., 2001. 

8.  Hoey M. Textual interaction: An Introduction to Written Discourse 

agalisis. – Liverpool, 2000. – 182 р.                                      
 

Қосымша: 

1. Аманжолов С. Қазақ тілі теориясының негіздері. – А., 2000 
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4. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Мадиева Г.Б., Авакова 

Р.А. Русско-казахский словарь по языкознанию: металингвистические и 

лексикографические проблемы // Тюркская и смежная лексикология и 

лексикография. Сборник трудов к 70-летию К. Мусаева. – М., ИЯ РАН, 2002. 

5. Сулейменова Э.Д. Словарь по социолингвистике: проблемы 

метаязыка. //  

 Казахстанская филология: проблемы и перспективы. Материалы 

 Межд.конф. – А., 2002. 

6. Будагов Р. А. Введение в науку о языке. / 3-е изд. М.: Добросвет-

2000, 2003. – 544 с.  

7. Вендина Т. И. Введение в языкознание. / 2-е изд. М.: Высшая 

школа, 2005. – 391 c.  
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Лексикографиялық дереккөздердің тізімі 

 

1. Аманжолов А.С. Русско-казахский словарь лингвистических 

терминов. – Алматы, 1996. 
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2010.  
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5. Васильева Н.В., Виноградов В.А., Шахнарович А.М. Краткий словарь 
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7. Лингвистический энциклопедический словарь. – М., 1990.  
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по языкознанию. Тіл білімі сөздігі. Под ред. Э.Д. Сулейменовой. – Алматы, 

1998. 
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NPOL 5301 – НАУЧНЫЕ ПАРАДИГМЫ ОБЩЕЙ 

ЛИНГВИСТИКИ 

(научное и педагогическое направление) 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Сулейменова Э.Д. – доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего языкознания и европейских языков 

Шайкенова Л.М. – доктор филологических наук, доцент кафедры 

общего языкознания и европейских языков 

 

Рецензенты: 

Екшембеева Л.В. – доктор филологических наук, профессор 

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

Мусатаева М.Ш. – доктор филологических наук, профессор 

Казахского национального педагогического университета имени Абая 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа является типовой программой курса «Научные 

парадигмы общей лингвистики», который изучается на специальностях научного 

и педагогического направления магистратуры специальности 6М021300 – 

Лингвистика. Программа предусматривает практические цели – дать 

руководство по тематической и содержательной организации курса. 

За время своего существования наука о языке претерпела значительные 

изменения в связи с эволюцией общих научных парадигм, философских, 

методологических и общетеоретических оценок природы и сущности языка, 

форм и причин его исторических изменений, способов и методов познания. 

Поэтому главной целью курса является освещение основных научных парадигм 

и направлений современной науки о языке в соответствии с общим теоретико-

методологическим поступательным развитием научного познания. Курс призван 

углубить общелингвистическую подготовку магистрантов-филологов и дать 

новые знания по важнейшим проблемам теории языка, истории и методологии 

языкознания. В содержание дисциплины входит анализ понятий «парадигма», 

«стиль мышления», «научно-исследовательская программа», «дискурс-анализ» 

в их применимости к лингвистическому знанию, изучаются различные системы 

парадигм в лингвистике, намечаются перспективы перехода к интегральной 

парадигме описания языка. 

В результате изучения данной дисциплины магистрант должен быть 

компетентным: 

 в профессиональной научной, инновационной и педагогической 

деятельности; 
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 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. 

должен знать:  

 основные закономерности развития лингвистики в общем процессе 

научного познания;  

 основы эволюции лингвистических знаний; научный концептуально-

терминологический аппарат основных научных парадигм общей 

лингвистики;  

 принципы, постулаты и основные идеи различных течений, 

направлений и школ современного общего языкознания; онтологические и 

эпистемологические основы основных научных парадигм современной 

лингвистики; 

уметь:  

 свободно ориентироваться в научных теориях различных периодов 

формирования парадигматических знаний;  

 использовать навыки лингвистического мышления при анализе 

научной информации; распознавать различные типы научных парадигм;  

 делать и объяснять выбор репрезентативных методов изучения 

обозначенной предметной области; идентифицировать различные периоды 

формирования парадигматических знаний; 

иметь навыки:  

 распознавания различных типов научных парадигм, принципов и 

постулатов лингвистических направлений и школ;  

 критического анализа онтологических и эпистемологических основ 

научных парадигм, принципов и постулатов лингвистических направлений и 

школ;  

 комплексного анализа и описания экспансионизма, антропоцентризма, 

функционализма и экспланаторности современной лингвистики на примере 

лингвистических направлений и школ. 

Пререквизиты: IFN 5201 – История и философия науки 

Постреквизиты: OML 5205 – Онтология и методология лингвистики 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название разделов 

13  История возникновения научных парадигм 

14  Лингвистические направления и научные парадигмы 
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15  Типология лингвистических парадигм  

16  Типы лингвистических парадигм 

17  Генетическая парадигма  

18  Генеративистская парадигма в общей лингвистике 

19  Инвентарно-элементно-таксономическая парадигма  

20  Антропоцентрическая парадигма и ее проблематика  

21  Функциональная парадигма знаний в современной лингвистике  

22  Коммуникативно-прагматическая парадигма  

23  Дискурсивно-когнитивная парадигма  

24  Лингвистические парадигмы и прикладная лингвистика 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Научные парадигмы общей лингвистики» читается с целью 

расширения научно-профессионального и методологического кругозора 

магистрантов специальности «6М021300 – Лингвистика» на филологическом 

факультете Казахского национального университета. 

Учебные задачи курса «Научные парадигмы общей лингвистики» 

могут быть сформулированы следующим образом: 

 знакомство с историей возникновения, развития и интеграции 

парадигматического знания в общей лингвистике; 

 осмысление закономерностей направлений и концепций в развитии 

современных научных парадигм в общем языкознании в общем процессе 

познания; 

 обобщение имеющихся фактических и теоретических знаний и 

выработка умения критически анализировать научные идеи, концепции и 

теоретические построения в рамках существующих лингвистических 

парадигм; 

 знакомство с современными лингвистическими парадигмами 

научного знания и выработка навыков их практического применения; 

 анализ существующих научных парадигм общего языкознания; 

 анализ основных категорий научного знания, общенаучных понятий 

и лингвистических парадигм; 

 изучение различных классификаций научных парадигм 

в современной лингвистике; 

 освоение эпистемологии языкознания; 

 теоретические знания и практические навыки использования 

метаязыка языкознания; 

 рассмотрение проблематики ведущих парадигм современной 

лингвистики.  

Объектом курса «Научные парадигмы общей лингвистики» являются 

существующие научные парадигмы лингвистического знания и 
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закономерности их смены в ходе исторического развития общего 

языкознания. 

Курс «Научные парадигмы современной лингвистики» рассчитан на 

3 кредита, значительное место в изучении курса занимает самостоятельная 

работа магистрантов в форме рефератов, докладов, коллоквиумов, работы 

с электронными ресурсами и лексикографическими источниками. 

В ходе освоения курса магистранты знакомятся с понятием научной 

парадигмы и парадигмы знаний, узнают о значении парадигмы для развития 

лингвистической науки, усваивают различия между терминами «научная 

парадигма» и «лингвистическая парадигма», знакомятся с историей 

образования термина «парадигма» и узнают про научные взгляды создателя 

парадигмальной теории Томаса Куна. 

Место курса в профессиональной подготовке магистрантов – курс, 

освещая возникновение, развитие и интеграцию различных видов 

лингвистических парадигм; смену парадигматического знания; создание 

теорий, направлений, течений и лингвистических школ в рамках 

существования лингвистической парадигмы и так далее, позволяет 

проследить и уяснить динамику развития парадигматического знания, 

расширение проблематики в уяснении сущности и способов развития 

лингвистического знания в контексте процесса научного познания, 

совершенствовать концептуально-терминологический аппарата. 

Материал курса с учетом уже имеющихся знаний, полученных при 

изучении дисциплин «Введение в языкознание», «Общее языкознание», 

«История лингвистических учений», «История и философия науки», 

лингвистических спецкурсов и общих курсов во время обучения 

в бакалавриате и магистратуре, позволяет на новом уровне осмыслить и 

интегрировать научные парадигмы общей лингвистики о языке и осознанно 

использовать полученные знания. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

История возникновения научных парадигм  

«Научные революции» и парадигмы в лингвистике. Структура 

лингвистической макропарадигмы. Макро- и микропарадигмы. 

Разграничение понятий «теория», «направление», «школа», «концепция», 

«подход». Парадигма – дисциплинарная матрица – эпистема – стиль 

мышления – научно-исследовательская программа. Непарадигмальные 

стимулы развития лингвистической теории. История возникновения и 

развития научных парадигм в общей лингвистике. Становление и развитие 

лингвистических традиций. 

 

Лингвистические направления и научные парадигмы 

Научные парадигмы, принципы и постулаты общей лингвистики. 

Онтология языкознания: проблема единства языка как объекта науки. 
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Эпистемология науки о языке. Экспансионизм, антропоцентризм, 

функционализм и экспланаторность современной лингвистики. 

 

Типология лингвистических парадигм 

Становление языкознания как науки. Образование первых 

лингвистических парадигм. Общая характеристика современных 

лингвистических парадигм. Учение о парадигмах научного знания и 

проблемы лингвистической историографии. Историческое развитие научных 

парадигм общей лингвистики. История лингвистической науки. Научные 

лингвистические школы как часть научной парадигмы. 

 

Типы лингвистических парадигм  

Экспансионизм. Антропоцентризм. Функционализм и 

экспланаторность современной лингвистики. Описательная и 

экспериментальная лингвистика. Генетическая парадигма. Таксономическая 

парадигма. Антропоцентрическая парадигма. Энергетическая парадигма. 

Пространственная парадигма. Временная парадигма. Информационно-

когнитивная парадигма. Дискурсивно-когнитивная парадигма. 

 

Генетическая парадигма 

Лингвистический компаративизм. Сравнительно-исторический анализ 

языковых единиц: от Ф. Боппа до В.В. Иванова и Т.В. Гамкрелидзе. 

Этимологическое развитие лексической системы языка. Взаимодействие и 

взаимовлияние языков. Лексические и терминологические заимствования. 

 

Генеративистская парадигма в общей лингвистике 

Язык и врожденные коммуникативные системы животных. Язык в 

филогенезе и онтогенезе. Homo loquens и множественность языка. Языковая 

способность (language competence) человека как биологического вида. 

Речевая деятельность (language performance). Модели порождения речи. 

Базисные врожденные концепты-примитивы. 

 

Инвентарно-элементно-таксономическая парадигма 

Представление о языке как системе. Современная лингвистическая 

системология. Язык как система. Язык как структура. Систематизация 

основных языковых уровней, способов их образования и цементирования 

между собой. Язык как знаковая система особого рода. Семиология и 

языкознание. Типы знаковых систем и типы знаков языка. Вариативность 

языка и языковых единиц. Диахронический аспект языкового варьирования. 

Модели языковой вариативности. Вариативность на примере казахского, 

русского и английского языков. 
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Антропоцентрическая парадигма и ее проблематика 

Антропологическая лингвистика. Лингвоцентрический и 

антропоцентрический подходы к языку. Когнитивная лингвистика. 

Психолингвистика. Нейролингвистика. Язык и мозг: экспериментальные 

нейролингвистические исследования. Типы мышления.  

Лингвокультурология. Теория полей (семантическое, лексическое и 

т.д.). Язык как социальное явление. Социальное и индивидуальное в языке. 

Языковая личность. Языковые концепты. 

 

Функциональная парадигма знаний в современной лингвистике 

Функциональный подход к языку. Лингвистическая прагматика и 

теория речевых актов. Функциональная парадигма Д. Шифрина, 

базирующаяся на двух основных положениях: (а) язык имеет функции, 

которые по отношению к самой языковой системе являются внешними; (б) 

внешние функции оказывают влияние на внутреннюю организацию языковой 

системы.  

 

Коммуникативно-прагматическая парадигма 

Три лингвистические теории: теория номинации, теория референции, 

теория речевых актов. Коммуникативный подход к языку. Прагматический 

подход к языку. Прагмалингвистика. Коммуникативная лингвистика. Язык 

как коммуникативная и экспрессивная система. Функции языка. Язык и 

интеллект. Язык: сознание и языковое сознание. Общественное и 

индивидуальное сознание. Язык – познание – коммуникация. 

 

Дискурсивно-когнитивная парадигма 

Дискурс и дискурс-анализ. История развития дискурс-анализа. 

Когнитивно-дискурсный подход к языку и проблемы лингвистики текста. 

Вопрос о статусе когнитивной лингвистики и ее предмете. Проблема 

дискурса в современной лингвистике. Вопросы дискурс-анализа. Смысловая 

организация текста (когнитивно-дискурсный аспект).  

 

Лингвистические парадигмы и прикладная лингвистика 

Формализация метаязыка теоретической лингвистики. Изменение 

принципов верификации научных результатов в ориентации на реальный, 

предполагаемый или гипотетический компьютерный эксперимент. 

Модификация идеи объяснения в лингвистике. Переход от классификации, 

простого описания к построению компьютерных и/или формальных моделей 

функционирования языка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Определение термина «парадигма» в различных научных 

лексикографических источниках. 
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2. Параметры парадигмы: объект, предмет, источники исследования, 

методология и методика.  

3. Параметры парадигмы: выводимость и предъявление знания, 

характер результатов. 

4. Определение термина «научная школа» в различных научных 

лексикографических источниках. 

5. Определение термина «научное течение» в различных научных 

лексикографических источниках. 

6. Определение термина «научное направление» в различных научных 

лексикографических источниках. 

7. Периодизация научной парадигмы в языкознании. 

8. Основные принципы современной лингвистики. 

9. Языковая картина мира. 

10. Научная картина мира. 

11. Картина мира как общенаучная категория. 

12. Парадигмы научного знания в лингвистике и ее современный 

статус. 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Научные революции и их структуры (Т. Кун). 

2. Научное и обыденное понимание парадигмы. 

3. Научная парадигма – лингвистическая теория – лингвистическая 

школа – лингвистическое направление. 

4. Научная парадигма как господство идеи (на примере 1-2 научных 

парадигм). 

5. Смена «культурных парадигм» и ее внутренние механизмы. 

6. Поступательное движение научных парадигм общей лингвистики. 

7. Научные парадигмы общей лингвистики и русское/казахское 

языкознание. 

8. Научные парадигмы общей лингвистики как новые подходы 

к изучению языка. 

9. Приоритетные парадигмы современной общей лингвистики. 

10. Научные парадигмы лингвистики и лингвистическое 

образование. 

11. Научные парадигмы общей лингвистики и современный 

школьный учебник русского/казахского языка. 

12. Плюрализм линвистических парадигм. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Смена парадигм в лингвистике и их роль в становлении и развитии 

языкознания. 
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2. Парадигма – накопительная система знаний. 

3. Парадигматичность – «зараженность» идеей. 

4. Междисциплинарность научной парадигмы. 

5. Термин парадигма в обыденном языке и в лингвистике. 

6. История лингвистики как смена научной парадигмы. 

7. Макро- и микропарадигмы лингвистики. 

8. Парадигмы научного знания в современной лингвистике. 

9. Актуальные проблемы казахстанского языкознания как отражение 

смены парадигмы лингвистики. 

10. Современные научные парадигмы лингвистики. 

11. Взаимодействие концепций и парадигм в лингвистике. 

12. Взаимосвязь категорий и взаимопроникновение парадигм. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Демьянков В.З. Термин парадигма в обыденном языке и в 

лингвистике // Парадигмы научного знания в современной лингвистике: Сб. 

научных трудов. – М.: ИНИОН РАН, 2006. – С. 15-40. 

2. Кун Т. Структура научных революций. – М.: АСТ, 2009. 

3. Красина Е.А., Перфильева Н.В. Основы филологии. 

Лингвистические парадигмы. Учебное пособие. – М.: Флинта, 2015. – 405 с. 

4. Степанченко И.И. Функционализм как альтернативная 

лингвистическая парадигма: Монография. – Киев: «Українське 

видавництво», 2014. – 200 с. 

5. Лузина Л.Г., Кубрякова Е.С., Демьянков В.З. Парадигмы научного 

знания в современной лингвистике: Сборник научных трудов / Под ред. 

Лузиной Л.Г. – Изд. 2-е, доп. Теория и история языкознания. – М.: ИНИОН 

РАН, 2008. 

 

Дополнительная: 

1. Амирова Т.А. Из истории лингвистики XX века. Структурно-

функциональное языкознание (Истоки, направления, школы). – М.: ЧеРо, 2000. 

2. Антропоцентрическая парадигма лингвистики и проблемы 

лингвокультурологии: всероссийская научная конференция 

с международным участием, 14 октября 2005 г. Материалы докладов и 

сообщений в 2-х томах. – Стерлитамак: Стерлитамакская гос. педагогическая 

академия, 2006. 

3. Демьянков В.З. Доминирующие лингвистические теории в конце 

XX в. // Язык и наука конца XX в. – М., 2005. 

4. Васильева С.Г. И.А. Бодуэн де Куртенэ и антропоцентрическая 

парадигма лингвистики XX в. – 

http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=94128  

http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/ru/participants/psearch.php?pid=94128
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5. Воркачев С.Г. Лингвокультурология, языковая личность, концепт: 

становление антропоцентрической парадигмы в языкознании // 

Филологические науки. – 2001. – №1. – С. 64-72. 

6. Кубрякова Е.С., Лузина Л.Г., Опарина Е.О. Парадигмы научного 

знания в современной лингвистике: сборник научных трудов. – Серия: 

Теория и история языкознания. – М.: Российская академия наук, Ин-т науч. 

информации по общественным наукам, 2006.  

7. Молоканова О.И., Семенова Л.В Лингвистические парадигмы. – 

Волгоград: Перемена, 2000. 

8. Современные парадигмы лингвистики – традиции и инновации: 

материалы Международной конференции, Волгоград, 12-14 октября 2005 г. – 

Волгоград: Перемена, 2005. 

9. Хомутова Т.Н. Научные парадигмы в лингвистике // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2009. – №35 (173). – 

Филология. Искусствоведение. – Вып. 37. – С. 142-151. 

10. Угланова И.А. Существует ли мейнстрим в современной 

лингвистике? // Филол. заметки: межвуз. сб. науч. тр. – Вып. 4. – Пермь: Изд-

во Перм. ун-та, 2006. – С. 163-173.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Теория лингвистических учений» является обязательным 

компонентом образовательной программы магистратуры по специальности 

«6М021300 – Лингвистика».  

Развитие Истории лингвистических учений в качестве научного 

направления имеет большое значение для формирования лингвистического 

знания. История лингвистических учений способствует пониманию тесной 

связи языкознания с философией, методологией научного познания мира. 

Вместе с тем История лингвистических учений способствует пониманию 

обусловленности теории языка лингвистическими традициями определеных 

школ, направлений, концепций отдельных ученых, складывавшихся на 

протяжении многих времен и повлиявших на развитие языкознания в целом. 

История лингвистических учений дает целостное представление об истории 

учений о языке в каждый определенный период развития науки в отдельно 

взятой стране или отдельном регионе мира, в каждой отдельной культуре. В 

основе Истории лингвистических учений структурированы знания о языке в 

совокупности со знаниями о культурной, социально-политической картине 

той страны, в которой развивалась или развивается конкретная 

лингвистическая традиция.  

В содержании учебной программы дисциплины История 

лингвистических учений системно представлены этапы, условия, мотивы 

формирования лингвистических школ, направлений, концепций, появление 

которых обусловлено историко-культурными факторами и философскими 

взглядами ученых. Содержание дисциплины обращает внимание на такие 
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ключевые проблемы, как определение языка, единицы языка и их признаки, 

взаимосвязь таких явлений, как язык и мышление, язык и сознание, язык и 

общество, язык, мышление и действительность; использование методов 

исследования языка с точки зрения определенного направления, подхода и 

т.д. Изучение этих вопросов способствует пониманию динамики 

лингвистического мышления, расширению знаний о языке, 

совершенствованию методологических и концептуальных основ науки о 

языке.  

Кроме того, в ходе изучения дисциплины необходимо обратить 

внимание на то, что лингвистическая подготовка будущих специалистов в 

условиях полиязычного образования обусловлена пониманием особенностей 

современной социокультурной ситуации. Модернизация высшего 

профессионального образования определяет подготовку 

квалифицированного специалиста, способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Изучение этой дисциплины предполагает формирование у будущих 

специалистов не только лингвистической компетенции – способности 

использовать полученные знания в ситуациях профессионального общения, 

но и прагматической компетенции – способности успешно реализовать 

лингвистическую компетенцию в различных условиях профессионального, 

делового, научного общения с учетом коммуникативной целесообразности 

высказывания. Значимо формирование социокультурной компетенции – 

способности строить речевое поведение с учетом социальных норм 

поведения. Поэтому проектируемые результаты освоения дисциплины 

должны предусматривать сформированность у студентов совокупности 

знаний, умений и навыков как компонентов лингвистической, 

прагматической, так и социокультурной компетенции. 

В результате изучения дисциплины «Теория лингвистических учений» 

магистрант должен владеть следующими компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание основ теории лингвистических учений;  

 системное владение знаниями об истории зарождения лингвистики 

до современных времен;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального и научного общения. 

предметные компетенции: 

Должны уметь 

- решать значимые лингвистические проблемы;  

- использовать инновационные, информационные технологии в 

передаче лингвистических знаний в новых условиях обрзования; 

- целенаправленно и активно использовать возможности 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 
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специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др.); 

- анализировать и объяснять содержание научного аппарата, 

метаязыка  языкознания на основе взаимосвязи с другими научными 

областями;  

- отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять способ достижения поставленной 

учебной и коммуникативной задачи; 

- анализировать актуальные проблемы современной 

антрполингвистики; использовать философско-антрополингвистические 

знания для анализа духовных процессов, происходящих в современном 

обществе. 

Знать: 

- историю становления и развития языкознания; 

- содержание различных лингвистических течений, школ и 

направлений; 

- общелингвистические понятия и термины научного аппарата; 

- актуальные проблемы теории языка; 

- системный анализ полученных знаний о фундаментальных и 

традиционных теоретических концепциях в лингвистике на основе 

критического подхода, уметь их анализировать. 

социокультурные компетенции:  

 способность конструировать речевое поведение с учетом социальных 

норм поведения; 

 умение работать в команде, проектной деятельности, в организации 

и проведении учебной и научно-исследовательской работы (доклады и 

выступления на конференции, оформление заявок на гранты и стажировки по 

программам академической мобильности и др.). 

 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Введение в языкознание, 

Общее языкознание. 

Постреквизиты: Научные парадигмы общей лингвистики, История 

науки и философии. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
 

№ Наименование тем 

1 Введение. Цель и задачи дисциплины Теория лингвистических учений. 

Межпредметная связь с другими дисциплинами. История зарождения 

лингвистических традиций 

2 Лингвистические традиции в восточной культуре древних веков (3-1вв.)  

3 Греко-римская языковедческая традиция как фундамент европейского 
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языкознания. 

4 Лингвистические традиции в культуре средневекового Востока.  

5 Проблемы о языке в научном средневековом западном мире (4-15 вв.). 

6 Лингвистические взгляды на развитие тюркских языков (ХV-XVIII вв.).  

7 Взгляды на язык в христианском западном мире средних веков (4-15 

гг.). 

8 Европейское языкознание XVI-XVIII вв. Европейское языкознание 

первой половины XIX в. 

9 В. фон Гумбольдт и его лингвистическая концепция.  

10 Языкознание XIX века. Европейское языкознание второй половины XIX 

в.  

11 Формирование и развитие тюркологии XIX-XX вв. Учение о 

древнетюркских памятниках. 

12 Формирование основ языкознания XX века.  

13 Проблемы языкознания ХХ в. в казахстанской науке. Вклад 

отечественных ученых в общую, теоретическую лингвистику.  

14 Становление и развитие лингвистических школ и направлений XXI 

века. Развитие современного казахстанского языкознания: новые 

направления и концепции (XXI в.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «Теория лингвистических учений» – обязательный 

компонент образовательной программы подготовки магистров по 

специальности «Лингвистика».  

Проблемы, которые изучаются в рамках дисциплины «Теория 

лингвистических учений»: общие признаки, характерные для многих языков 

мира (языковые, лингвистические универсалии), отличительные признаки, 

происхождение языка, становление и развитите (глоттогония), связь языка с 

человеком, его сознанием, мышлением, взаимоотношение человека с 

обществом, связь языкознания с другими научными областями,  философия 

языка. Изначально лингвистическое знание формировалось в процессе 

человеческой деятельности, связанной с созданием и совершенствованием 

письма, обучением ему, составлением словарей, толкованием священных 

текстов и текстов древних памятников, освоением структуры звучащей речи 

(особенно поэтической), поисками путей наиболее эффективного 

воздействия магического слова в жреческих обрядах и т.п. Постепенно круг 

задач расширялся, анализу подвергались все новые и новые аспекты языка, 

создавались новые лингвистические дисциплины, формировались новые 

приёмы исследования языка. В настоящее время языкознание выступает как 

система, объединяющая в себе множество лингвистических наук и 

направлений, которые в совокупности дают достаточно полное знание о всех 

сторонах человеческого языка вообще и об отдельных языках, в частности.  
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Цель курса: формирование целостного представления о предпосылках 

возникновения и развития лингвистической учений на основе изучения 

оригинальных источников по языкознанию. 

Задачи дисциплины:   

- углубить общелингвистическую подготовку магистрантов-филологов 

и приобрести ими знаний по важнейшим проблемам истории языкознания и 

методам лингвистического анализа;  

- сформировать лингвистическое мышление на основе критического 

анализа научных идей, концепций различных школ, направлений в их 

исторической ретроспективе; 

-  сформировать умения теоретического анализа и обобщения 

изученного материала об истории становления языкознания по релевантным 

лингвистическим проблемам: природа языка, развитие языка, структура и 

система языка и разделы языкознания, языковые единицы, способы и формы 

их выражения, семиотическая природа языка, функции языка, 

коммуникативная сущность языка, взаимоотношение языка и сознания, языка 

– мышления – действительности, языка и общества и др.; 

-  углубить представление о возникновении и развитии методов и 

приемов анализа языка и языковых единиц с позиции различных 

направлений языкознания; 

-  представить системно-логическую схему появления, формирования и 

развития основных лингвистических направлений и лингвистических 

дисциплин в мировой практике. 

Объект учебной дисциплины – этапы формирования и развития, 

содержание лингвистических школ, направлений, методов исследования 

языка и языковых единиц. 

Статус и структура дисциплины, ее роль и место в кругу других 

дисциплин. Генезис языкознания и современные направления лингвистики 

исторически ориентированы на изучение взаимосвязи и 

взаимообусловленности таких понятий, как язык, знак, языковой знак, 

функции знака, семантика языковых единиц и мн.др. Как известно, на 

понимание единства этих понятий оказали влияние идеи и исследования 

представителей различных школ и направлений, обусловленные 

лингвистическим традициями ранних эпох. Развитие лингвистической мысли 

и науки в целом повлияло на появление таких направлений, как когнитивная 

наука (когнитология), психолингвистика, нейролингвистика, компьютерная 

лингвистика, когнитивная лингвистика, лингвистическая семантика, 

этнолингвистика, этнопсихолингвистика, лингвокультурология и др. В связи 

с этим дисциплина имеет важное значение для осмысления формирования и 

развития различных лингвистических областей. Для усвоения данной 

дисциплины магистрант должен руководствоваться знаниями, умениями и 

навыками, полученными в бакалавриате по дисциплинам Введение в 

языкознание, Общее языкознание, Когнитивная лингвистика, 

Психолингвистика, Социолингвистика и др. Изучаемый курс дает 
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возможность систематизировать и использовать магистранту все базовые 

знания, поскольку эти понятия объединяют многие современные 

направления и теории языка. 

Краткий очерк содержания дисциплины. История лингвистических 

учений – составная часть курса «Общее языкознание», включающего три 

раздела: история лингвистических учений, теория языкознания, методы 

лингвистического анализа. Теория языкознания содержит общую 

характеристику современных точек зрения на сущность языка, его структуру, 

на его роль в жизни общества, в то время как предмет курса истории 

лингвистических учений – сам процесс познания языка, начиная с 

древнейших времен до наших дней: факторы и условия, в которых 

зарождались знания о языке; характеристика ведущих лингвистических 

направлений и школ мировой и отечественной истории; концепции и вклад в 

развитие лингвистической мысли выдающихся лингвистов; методы и приемы 

лингвистического анализа, применявшиеся в разные периоды развития 

языкознания. 

Теория истории лингвистических учений может быть рассмотрена с 

учетом периодизации, которая отражает наиболее важные периоды на пути 

совершенствования знаний о языке: начальный этап (VI в. до н.э. – XVIII в.); 

возникновение сравнительно-исторического языкознания и философии языка 

(конец XVIII – начало XIX в.); «золотой век» сравнительно-исторического 

языкознания ( XIX в.); неограмматизм и социология языка (конец XIX – 

начало XX в.); структурализм (1920-1960 гг.); современное языкознание, 

лингвистические школы (конца XX – начала XXI в.).  

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Введение. Цель и задачи дисциплины Теория лингвистических 

учений. Объект и предмет дисциплины. Межпредметная связь с другими 

дисциплинами. Взаимосвязь с такими дисциплинами, как Введение в 

языкознание, Общее языкознание. Обстоятельства, обусловившие 

формирование и развитите истории лингвистических учений. Источники 

изучения лингвистических учений. История зарождения лингвистических 

традиций. Зарождение и развитие древних лингвистических традиций. 

Лингвистические традиции в восточной культуре древних веков 

(3-1вв.). Постулаты языкознания древнего Египта. Постулаты языкознания 

Месопотамии, Вавилона. Лингвистические взгляды ученых древнего 

Ближнего Востока. Китайское грамматическое учение. Индийское 

грамматическое учение (Панини).  

Греко-римская языковедческая традиция как фундамент 

европейского языкознания. Языкознание в Древней Греции. Древнее греко-

латинское лингвофилософское и грамматическое учение. Теория языка в 

античный период. Древнегреческие философы о природе названий и об 

аналогии в языке. Идеи о языке в диалоге Платона “Кратил”. Антропология и 
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социология Платона и Аристотеля. Теория идей. Космос и иерархия идей. 

Содержание диалога. Теория имени. Отношение имени и вещи. Учение о 

языке Аристотеля. Александрийская школа грамматистов. Школа стоиков. 

Дионисий Фракийский и его учение о частях речи.  

Лингвистические традиции в культуре средневекового Востока. 

Представления о языке в культурах древнего Ближнего Востока (8-15 вв.). 

Проблемы языка в средневековой тюркологии (8-15 вв). Арабские 

лингвистические традции. Языкознание Армении. Языкознание Ирана и 

персидская лексикография. Языкознание в Японии.  

Проблемы о языке в научном средневековом западном мире (4-15 

вв.). Вопросы о языке в западном мире средних веков. Вопросы философии 

языка периода патристики. Источники о происхождении письменных 

памятников на родном языке в западноевропейском культурном ареале.  

Лингвистические взгляды на развитие тюркских языков (Х-XVIII 

вв.). Взгляды на язык в тюркском мире средних веков (10-15 вв.). Начало 

исследований тюркских языков. Первые тюркские лингвисты. Махмут 

Кашгари и «Диуани лугат ит-турк». Лексикографические исследования 

арабских ученых. Трактаты Абу-Насыр аль-Фараби о языке. Фонетические 

трактаты Абу али ибн Сины (Авиценны). Лингвистические взгляды Алишера 

Навои.  Абу Хайян аль-Гарнати (Андалузский). 

Взгляды на язык в христианском западном мире средних веков (4-

15 гг.). Византийское языкознание. Формирование собственной системы 

письма в восточно-христианском культурном ареале. Формирование и 

развитие языкознания южных и северных славян. Формирование и развитие 

языкознания в Средневековой Руси.  

Европейское языкознание XVI-XVIII вв. Европейское языкознание 

первой половины XIX в. Языкознание 19-20 вв.: сохранение древних 

лингвистических традиций и поиск новых способов изучения языка. 

Рационализм и эмпиризм в философии языка. Лингвистический 

компаративизм. Зарождение и формирование сравнительно-исторического 

языкознания. Принципы и приемы сравнительно-исторического языкознания. 

Языкознание первой половины XIX века.  

В. фон Гумбольдт и его лингвистическая концепция. Вильгельм 

фон Гумбольдт – основоположник общего, теоретического языкознания. 

учение о форме языка, связь языка с действительностью, мышлением, 

обществом. Избранные труды по языкознанию В. фон Гумбольдта. «О 

сравнительном изучении языков применительно к к различным эпохам 

их развития» (1820). «О различии строения человеческих языков и 

влиянии на духовное развитие человеческого рода» (1836). 

Языкознание XIX века. Европейское языкознание второй 

половины XIX в. А. Шлейхер и натурализм в историческом языкознании. Х. 

Штейнталь и психологизм в языкознании. А.А. Потебня и Харьковская 

лингвистическая школа. Роль младограмматического направления в развитии 

сравнительно-исторического языкознания.  
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Формирование и развитие тюркологии XIX-XX вв. Учение о 

древнетюркских памятниках. Тюркология как филологическая 

дисциплина. Лингвистическая тюркология как самостоятельная область (2-я 

половина XIX в.). Важные источники для изучения истории, классификации 

тюркских языков. Орхоно-енисейские надписи, древнеуйгурские памятники, 

сочинения средневековых арабоязычных, персоязычных и тюркоязычных 

авторов. Дивани лугат ат-тюрк Махмуда Кашгари (XI в.). Жамиг-ат-

тауарих Кадырғали Жалаири. Түркі шежіресі Абилгазы Бахадура. 

Лингвистические взгляды Ш. Уалиханова. 

Формирование основ языкознания XX века. И.А. Бодуэн де Куртенэ 

и Казанская лингвистическая школа. Ф.Ф. Фортунатов и фортунатовское 

направление в языкознании.Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра. 

Формирование и развитие ведущих лингвистических школ и направлений 

первой половины XX в. Петербургская лингвистическая школа. Женевская 

лингвистическаяч школа. Школа А. Мейе и социальность изучения языка. 

Лингвистический структурализм: достижения и недостатки. Пражская 

лингвистический структурализм. Датский структурализм (глоссематика). 

Американский структурализм и его нарпвления. Лондонская школа 

структурализма. Дальнейшее развитите сравнительно-исторического 

языкознания в ХХ в.  

Проблемы языкознания ХХ в. в казахстанской науке. 

Лингвистические взгляды ученых, внесших вклад в развитите казахского 

языкознания. А. Байтурсынов – ученый, заложивший основы казахского 

языкознания. Вклад К. Жубанова, С.А. Аманжолова, Е. Омарова, К. 

Кеменгерова, X. Досмухамедова и др. в развитие казахской письменности. 

Труды К. Аханова, А. Хасенова, Н. Сауранбаева, М. Балакаева и направления 

казахского языкознания. 

Становление и развитие лингвистических школ и направлений 

XXI века. Генеративная (порождающая) грамматика. Функциональная 

лингвистика. Этнолингвистика. Лингвокультурология. Теория усвоения 

второго языка. Социолингвистика. Психолингвистика. Когнитивная 

лингвистика. Межкультурная коммуникация. Юрислингвистика. Прикладная 

лингвистика. Политическая лингвистика и др. Развитие современного 

казахстанского языкознания: новые направления и подходы: (Копыленко 

М.М., Кайдар А.Т., Сыздық Р., Жанузак Т., Аманжолов А., Жанпеисов Е., 

Сагындықулы Б., Курышжанов А., Жунисебк А., Сулейменова Э.Д., 

Жаналина Л.К., Ахметжанова З.К., Хусаинов К.Ш., Оразбаева Ф.Ш. и др.). 

  

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Методологические основания истории языкознания как науки. 

Лингвистические традиции Древнего мира: возникновение и развитие 

2. Основные постулаты языкознания Древнего Египта. Понимание 

языка в культуре древнего Ближнего Востока. 

http://tapemark.narod.ru/les/145a.html
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3.  Античная философия языка. Лингвофилософские и грамматические 

идеи Древней Греции. Вопросы языка в трудах древних философов. 

4. Языкознание в Армении. Языкознание в Иране и персидская 

лексикография. Языкознание в Японии. 

5. Трактаты о языке Абу-Насыр аль-Фараби. Фонетические трактаты 

Абу Али ибн Сины (Авиценны). Лингвистические взгляды Алишера Навои, 

Абу Хайяна аль-Гарнати (Андалузского).  

6. Византийское языкознание. Развитие письменности в восточно-

христианском культурном ареале Языкознание Нового времени.  

7. Орхоно-енисейские надписи, древнеуйгурские памятники, сочинения 

средневековых арабоязычных, персоязычных и тюркоязычных авторов. 

Дивани лугат ат-тюрк Махмуда Кашгари (XI в.). Жамиг-ат-тауарих 

Кадырғали Жалаири. Түркі шежіресі Абилгазы Бахадура.  

8. Принципы и приемы сравнительно-исторического языкознания. 

Языкознание первой половины XIX века.  

9. В. фон Гумбольдт и его лингвистическая концепция. 

10. Психологическое направление в философии языка второй 

половины XIX века.  

11. Младограмматизм как направление в философии языка. Ареальная 

лингвистика. 

12. Лингвистическая концепция Ф. де Соссюра как основоположника 

нового этапа в теории языкознания.  

13. Структурно-функциональное языкознание XX века. Пражский 

лингвистический кружок. Глоссематика. 

14. Американский структурализм. Теория порождающей грамматики 

Н. Хомского. 

15. Американская этнолингвистика. 

16.  Лингвистические взгляды ученых, внесших вклад в развитите 

казахского языкознания.  

17. Современное языкознание: новые концепции, направления, 

методы и приемы исследования языка. 

18. Современное казахстанское языкознание.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ  

 

1. Источники исследований лингвистических учений. 

2. Основы языкознания Месопотамии, Вавилона.  

3 .  Александрийскя грамматическая школа. Школа стоиков.  

4. Исследования казахстанских ученых С.А. Аманжолова, 

Г. Мұсабаева, Г. Айдарова и др. орхонских письменных памятников.  

5. Вопросы философии языка патристики. Письмена на родном языке в 

западно-европейском культурном ареале.  

6. Лексикографические источники в арабском мире.  

http://tapemark.narod.ru/les/145a.html
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7. Возникновение и развитие науки о языке у южных и северных 

славян.  

8. Формирование современных тюркских народов.  

9. А. Шлейхер и натурализм в историческом языкознании. Х. 

Штейнталь и психологизм в языкознании.  

10. И.А. Бодуэн де Куртенэ и Казанская лингвистическая школа.  

11. Школа А. Мейе и социальный подход к изучению языка. 

Лингвистический структурализм.  

12. Лингвистические взгляды Ф. Де Соссюра. 

13. Основы теоретического языкознания в Казахстане: К. Жубанов, К. 

Аханов, А. Хасенов, Н. Сауранбаев, М. Балакаев. 

14. Генеративная (порождающая) лингвистика. функциональная 

лингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология, теория усвоения 

второго языка, социолингвистика, психолингвистика идр. 

15. Современное казахстанское языкознание. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Лингвистические традции Древнего мира: возникновение, 

формирование, развитие (эссе).  

2. Научные взгляды на древнетюркские письменные памятники (V-VIII 

вв.).  

3. Вопросы философии языка периода патристики. 

4. Махмут Кашгари и «Диуани лугат ит-турк». 

5. Лингвистические взгляды Алишера Навои.  Абу Хайян аль-Гарнати 

(Андалузский). 

6. Зарождение и формирование сравнительно-исторического 

языкознания. Принципы и приемы сравнительно-исторического языкознания. 

Языкознание первой половины XIX века (Ф. Бопп, Р. Раск, Я. Гримм и др.). 

7. В. фон Гумбольдт и его лингвистическая концепция.  

8. Формирование и развитие тюркологии XIX. Труды О.Н. Бетлинга, В.В. 

Радлова. 

9. Лингвистические идеи Ш.Ш. Уалиханова, Ы. Алтынсарина?  

10. Основы языкознания XX века. Социологическое направление в 

языкознании (А. Мейе).  

11. Ареальная лингвистика, неолингвизм в языкознании (Дж. Бертони, 

В. Пизани, Дж. Бонфанте). 

12. Российское языкознание (И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев, В.И. Даль 

и лексикографические источники). 

13. Языкознание советского периода. Фонетические исследования 

зарубежных и отечественных ученых.  

14. Грамматические исследования зарубежных и отечественных ученых.  
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15. Грамматические термины казахского языкознания и А. Байтұрсынов 

и значение его работы «Тіл тағылымы».  

16. Казахстанское языкознание советского периода. Лингвистические 

взгляды Х. Досмухамедова. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Шулежкова С.Г. История лингвистических учений. – М.: Флинта, 

2004. – 404 б. 

2. Сусов И.П. История языкознания:Учебное пособие для cтудентов 

старших курсов и аспирантов. – Тверь: Тверской гос. ун-т, 2007. 

3. Аманжолов А.С. Түркі филологиясының негіздері. – Алматы, 2012. 

4. Авакова Р.А., Бектемирова С.Б. Түркі филологиясына кіріспе. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2016.  

5. Шарапатұлы Ш. Жалпы тіл білімі. – Қарағанды, 2006.  

6. История лингвистических учений: Древний мир. – Л., 2005.  

7. История лингвистических учений: Средневековый Восток. – Л., 

2004.  

8. История лингвистических учений: Средневековая Европа. – Л. 2006.  

9. История лингвистических учений: Позднее Средневековье. – СПб., 

2002.  

10. Кордабаев Т. Қазақ тіл білімінің дамуы мен қалыптасуы. – 

Алматы, 1997. 

11. http://www.genling.nw.ru  

12. http://kitap.kz  

 

Дополнительная: 

1. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. – Алматы, 2004. 

2. Бектемирова С.Б., Ауесхан Р. Түркітану: қысқаша энциклопедиялық 

лұғат. – Алматы, 2016.  

3. Жубанов К. Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. – Алматы, 2010. 

4. Алпатов, В.М. История лингвистических учений. – М., 2000.  

5. Хроленко А. Т., Бондалетов В. Д. Теория языка: Учебное пособие. – 

М.: Флинта: Наука, 2004. 

6. Кодухов, В.И. Общее языкознание. – М., 2007.  

7. Общее языкознание / Под ред. А.Е. Супруна. – Минск, 2005.  

8. Прикладное языкознание: Учебник / Отв. ред. А.С. Герд. – СПб., 

2002.  

9. Большой энциклопедический словарь: Языкознание / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева. – М, 2003.  

10. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева. – М., 1998.  

http://www.genling.nw.ru/
http://kitap.kz/
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ML 5301 – МЕТАЯЗЫК ЛИНГВИСТИКИ 

(профильное направление) 

 

Объем 1 кредита 

 

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

кафедрой общего языкознания и европейских языков  

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

кафедры общего языкознания и европейских языков 

 

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 лингвистики» предназначен для магистрантов 

профильного направления специальности «6М021300 – Лингвистика» 

(квалификация «магистр 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.  

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.  

Задачи изучения дисциплины: 

• установить корпус метаязыка лингвистики путем сопоставления 

словников основных лингвистических словарей и изучить общую парадигму 
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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): магистранты-выпускники 

специальности «6М021300–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, TranslationMemory, ABBYYLingvo), русско-казахскому и казахско-

русскому переводу (SOZDIK), использованию компьютерных технологий для 

работы с большими массивами английских языковых данных. 

 

Перечень предшествующих предметов необходимых для изучения 

данной дисциплины 

Спецкурс "Метаязык лингвистики" строится на основе знаний, 
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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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Курс «Метаязык 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.  

Объектом курса «Метаязык 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 
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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 

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 
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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 

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.).  
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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.  

 

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. 

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.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТА (СРМ) 

 

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. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

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

предмета и метаязыка? 

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. 
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