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      АЛҒЫ СӨЗ 

Филология, және әлем тілдері факультетінің магистратура бөлімінде 

оқытылатын Лингвоқақтығыстану негіздері атты курсына арналып 

дайындалған оқу-әдістемелік құралдың теориялық және практикалық 

мақсаты – курс бойынша тақырыптық және мазмұндық құрылымға қатысты 

бағыт-бағдар беру. 

Курс магистранттардың лингвоқақтығыстану негіздері пәнінің зерттеу 

нысандары, қалыптасуы мен негізгі бағыты, тілдің масс-медианың және 

тұлғааралық, әлеуметтік топтық, діни, этникааралық қарым-қатынастардың 

бірден бір құралы қызметін атқаруы барысында туындайтын ақпараттық 

даулар, сөз қақтығыстары мен тілдік қақтығыстардың тілдік сипаттары, 

олардың лингвистикалық талдауына қатысты ғылыми-теориялық және 

әдістемелік білім алуларына мүмкіндік береді. 

«Лингвоқақтығыстану негіздері» курсының мақсаты тұлғааралық, 

әлеуметтік топтық, діни, этникааралық қақтығыстар туындауының бір 

факторы қатарында тілдің орын алуына байланысты лингвистика 

ғылымымен тоғысатын қақтығыстану және заңгерлік (құқықтық) салаларда 

қажет етілетін лингвистикалық білімді лингвистика ілімінің түрлі 

салаларының зерттеу нәтижелерін өзара ұштастыру негізінде меңгертіп, 

магистранттардың кәсіби дайындығының теориялық негізін 

қалыптастыруды, кәсіби және тағы басқа тілдік қарым-қатынаста 

коммуникативтік сәтсіздіктің алдын алуға мүмкіндік беретін білім мен 

дағдыны игертуді көздейді.  

Курстың негізгі міндеттері:  

▪ «Лингвоқақтығыстану негіздері» пәнін ғылыми бағыт ретінде танытып, 

өзіндік ерекшелігін анықтау; 

▪ лингвоқақтығыстану саласындағы лингвистикалық және заңгерлік білім 

мен оның әдістерінің маңызын көрсету;  

▪ лингвоқақтығыстанудың ғылыми-концептуалдық аппараты және 

метатілімен таныстыру;  

▪ студенттердің лингвистика саласындағы дайындығын сот-лингвистикалық 

сараптама жүргізу үдерісінде аса маңызды болып табылатын тіл 

прагматикасы, тіл семантикасы, мәтін теориясымен, сөйлеу актілерінің 

теориясымен байланысты білімдермен тереңдету; 

▪ тұлғаның тілдік әдеп-қылығына себепші факторларды, тілдік қақтығыстың 

лингвистикалық, әлеуметтік және психологиялық сипаттарын қарастыру 

және лингвистикалық талдау жүргізу біліктілігі мен дағдыларын 

қалыптастыру;  

▪ үйлесімді сөйлеудің амал-тәсілдерін меңгерту;  

▪ қақтығысты жағдаятты тез игеріп, оның алдын алу стратегиялары мен 

тілдік тактикаларын меңгерту;  

▪ ымырашыл, мәмілегер, төзімді мінез-құлық таныту моделін қалыптастыру;  

▪ қақтығыстың алдын алу және коммуникативтік мақсатқа жетуде тілдік 

құралдарды тиімді пайдалану қажеттілігін негіздеу.  



 

Аталған пәнді оқу нәтижесінде магистранттар 

«Лингвоқақтығыстану негіздері» пәнінің негізгі ұғымдарын, пәнін, 

зерттеу нысандарын, мақсаттары мен міндеттерін; заңгерлік және 

қақтығыстану салаларында лингвистикалық талдауды қажет ететін 

мәтіннің жанрлық сипатын, мәтін астарындағы форманы, мәтін 

сыртындағы форманы (фондық білімді) анықтай алу; мәтіндегі 

субъективтік бағаны, авторлық ниетті прагматикалық теориялық 

тұжырымдарға сүйене отырып анықтап, дәйектей алу; мәтінде берілетін 

мәліметтің директивтік, фактологиялық, тұжырымдағыштық, 

концептуалдық, бағалауыштық, оның ішінде пікір я болжам, бейтараптық, 

теріс я оң сипатына талдай жасай алу; тұлғаның ар-намыс, абыройы мен 

іскерлік беделіне нұқсан келтіретін я келтірмейтін мәлімет тұрғысынан 

мәтінге лингвистикалық кешенді талдай жасай алу дағдыларын игергенін 

көрсете алу қабілеттерін меңгереді. 
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қоздырумен байланысты ақпараттық даулардың лингвистикалық 

сараптамасы 

- 

№15 ДӘРІС. ТАҚЫРЫБЫ: Лингвозаңгерлік қақтығыстар 

типологиясының тілдік аспектілері 
- 

№15 СЕМИНАР. ТАҚЫРЫБЫ: БАҚ арқылы қақтығысқа 

арандату 
64 

№15 МӨЖ. ТАҚЫРЫБЫ: Экстремистік тақырыптағы ақпараттық 

даулардың лингвистикалық сараптамасы 
- 

Емтихан сұрақтары 65 

Әдебиеттер 66 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


