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3) внутренняя форма вступает в коррелятивные связи с а) этимологическим значением идиомы, 
которое является своеобразным подспорьем в расшифровке внутренней формы в случае её 
«затемнения», б) категорией мотивированности, сообразующейся с количественной и качественной 
информацией относительно семантической связи между значением и внешней формой его выражения 
(с синхронной точки зрения здесь определяется мотивированная (снимать стружку) и немотивиро-
ванная (вешать собак на шею) внутренняя форма. Нет ни одного аспекта изучения фразеологии, 
который бы предполагал изъяснения внутренней формы фразеологизма. 

Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что умение распознавать внутреннюю форму 
фразеологических единиц является своеобразным тестом, определяющим степень овладения скрыты-
ми этнокультурными смыслами, закодированными в нашем языковом сознании. Грамотное использо-
вание богатейших средств речевой выразительности языка поможет правильно решить любые комму-
никативные задачи. 
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Кез келген қала, оның ішінде үлкен қалалар басқалардан өзінің тілі арқылы ерекшеленіп ажыра-

тылады. Соның нəтижесінде қала тілі деген ұғым пайда болады. Қала тілі дегеніміз қаланың тілдік 
көрінісі. Қаладағы əрбір əлеуметтік топтардың тілге қосып жатқан үлестерін де айтуға болады. Қала 
тілін жан-жақты зерттеп жүрген В.В. Колесов өзінің кітабында: «в столице жил не народ, а население, 
здесь не было общего языка, но сосуществовали самые разные наречия, говоры, диалекты, решения...», 
– дей келеді де,жазушы П.Д. Боборыкиннің мына сөздерін келтіреді: «Каждый слой общества 
вырабатывает себе свой жаргон, свой обиход, без которого чересчур трудны были бы ежеминутные 
сношение… это явление выработано вовсе не нравственными, а социальными причинами», – деп айтып 
өтеді [1, 7 с.]. Дегенмен де, халықтың қаншалықты деңгейде түрлі тілде сөйлейтіндігін еске түсіреді. 
Осы келтірілген сөздер қала тілінің мағынасын одан əрі аша түскендей болады.  

Қаладағы күнделікті тұрмыс қайталанатын шаблондарға толы екенін байқауымызға болады. 
Мұнын өзі адамның барлық тəлімінің шын мəнінде ұлттық жəне əлеуметтік өзгешелікке ие болуда 
белгілі бір стереотиптерге бағынышты болатынын көрсетеді. Стереотиптер арқылы экономикалық 
жəне саяси жағдайларға байланысты бейтаныс адамдардың арасында тілдік қарым-қатынас жасалады, 
қарым-қатынастың өзіндік моделі қалыптасады десе де болады. 

Əдеби тіл қашан жəне қалай қалыптасқанына қарамастан, жалпыхалықтық тілдің сұрыпталған, 
сымбатталған түрі болып табылады да, бір жағынан, сол жалпыхалықтық тілдің құрамы ретінде өмір 
сүріп отырады. Ал енді, екінші жағынан, қарапайым тілдің əдеби тілге енбейтін бөліктерімен, оның 
ішінде, қарапайым сөйлеу тілі, диалектизмдер мен кəсіби сөздер, жаргондар, арголар, варваризмдер 
жəне тағы басқалармен қарым-қатынаста болады. Əдеби тілдің қарапайым тілмен қарым-қатынасы, 
орны, əр кез, əр кезеңде бірдей, біркелкі болмақ емес, əлбетте өзгеріп, дамып, құбылып отырады.  

Дəстүрлі қолданыстағы «қалалық қарапайым тіл» термині тікелей екі түрлі мағынада қолданады:  
а) жалпыхалықтық сөйлеу құралы, яғни əдеби тілден тысқары қалған;  
б) əдеби тілдің өзіндегі төмендетілген, дөрекі элементтер.  
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Əдебиліктен тыс қарапайым тіл тілдік деңгейлердің бəрінен көрінеді, əрі əдеби тілдің «қарапайым 
тіл қабаттары»ең алдымен лексикалық бірліктер болып саналады. 

Қалалық қарапайым тіл – бұл нормаланбаған, қала тұрғынының əлеуметтік шектелген тілі. 
«Қарапайым тіл» тек кодификация кезінде нормалануға қарсы тұра алады, яғни ұлттық тілдің ауызекі 
– əдеби форма бірліктерін қоғам арқылы түсіндіреді. Ал норма – ұлттық əдеби тілді анықтаудағы 
орталық. Тілдегі диалект, интердиалект, ауызекі койнелердің түрліше бірігуі сияқты, əдеби тілде де 
əртүрлі басқару үдерістері жүріп отырады.  

Қарапайым тіл туралы мəселелер орыс тіл білімі ғалымдары еңбектерінде де өзекті мəселе ретінде 
қарастырылды. Орыс қарапайым тілінің пайда болуы мен қалыптасуы орыс əдеби тілінің дамуымен, 
орыс классиктерінің еңбектерін жүйелі түрде зерттеумен сəйкес келеді. Оны зерттеуші ғалымдар 
ретінде А.А. Шахматова, А.И. Соболевкий, С.П. Обнорский, В.В. Виноградов, Л.П. Якубинский, Б.А. 
Ларин, Г.О. Винокур сияқты ғалымдарды айтуға болады. Олар халықтық негіздегі əдеби тіл туралы 
мəселелерді зерттеп, əдеби тілдің əртүрлі стилдерін қалыптастырды. Орыс лингвистері «жоғарғы 
буынның» тіліндегі əлеуметтік диалектілер мен арголарды анықтап, қала тілін лингвистикалық 
тұрғыдан зерттеді. Бұл жұмыстардың барлығы орыс тіліндегі қарапайым тілдің пайда болуы мен 
тіршілігі туралы көріністі көрсетеді. 

ХVІ ғасырдың аяғы мен ХVІІ ғасырдың басында орыс тіл білімінде тілдік жағдайдағы ауызекі тіл 
жазба тіліне ауысуға мүмкіндік алды. Ескі кітаби тілдермен байланысы жоқ, жаңа əдеби жанрлардың 
негізгі қатарлары пайда болды. Əлеуметтік орта өзгеріп, жаңа формациядағы қала пайда болды, əрі 
жаңа қалалық өмірдің орталығы орнықты. Ол кезде негізінен «орныққан адамдар» – олар сатушылар, 
қолөнершілер болды. Олардың барлығы патшаның шығарған заңдарына бағынды. ХVІІ ғасырдағы 
орныққан жазба тіл орыс ұлттық тілінің ең бірінші фиксациясы болып саналды. ХVІІІ ғасырға дейін 
тіпті білімді адамдардың өзінің сөйлеу тілі əлі нормаланбаған болатын. Əдебилік жөніндегі мəселе, 
кітап, əдебиет, жазба жұмыстары басталғанда ғана қолға алынды. Сол кездегі тілдер туралы ғалым Г.О. 
Винокур былай деп жазады: «От исследователей художественных свойств языка в произведениях 
низких жанров во всяком случае требуется очень большой такт для того чтобы не принять общеупо-
требительное за сознательноотобранное» [2, 44 б.]. 

Ал енді ХVІІІ ғасырда орыс қоғамы көзге түсерліктей шұбарланды. Осыған қоса, əртүрлі əдеби 
нормаланған формадағы ауызша түрдегі күнделікті қарым-қатынасқа көңіл қойылды. ХVІІІ ғасырдың 
30-40 жылдары В.И. Тредьяковский ауызекі сөйлеу тілінің жаңа үлгілерінің пайда болу түрін «языка 
изрядной компании» деп атады. ХVІІІ ғасырдың екінші жартысында ауызекі тіл жалпы ақсүйектердің 
күнделікті тіліне айналды, сонымен қатар ауызекі сөйлеудің екі түрінің арасындағы ерекшелік көрініс 
тапты: олар ауызекі қарапайым жəне ауызекі ақсүйектердің күнделікті пайдаланатын тілі «изрядная 
компания» деп бөлінді. Осы кезеңдегі маңызды мəдени-тарихи жағдай стиль жүйесінің пайда болуына, 
кейін сол стиль ғалымдар айналысатын мəселеге айналуына əкеп соқтырды. 70-80 жылдарда стил-
дердің өзара араласу үдерісі жүрді, ал ХІХ ғасырда əдеби тіл нормасы демократиялана бастады. Бұл 
жерде ауызша сөйлеу дəстүрінің түрлі ерекшелігін байқауға болады: тілдегі жалпы стихияның нақты 
гармониялық сəйкестігі – əдеби тілдің ауызша формасы кітаби мұра мен ауызша халықтық тілі барлық 
білімді халықты қызықтыратындай болды, əрі əдеби нормадан қарапайым тіл бөлінді. Қазіргі 
кездегі»қалалық қарапайым тіл» тіркесіорыс тіл білімінде ХІХ ғасырдың ортасында пайда болды, ал 
оның соңғы «орнығуы» ХХ ғасырды қамтыды.  

ХХ ғасырдың басында орыс тіл білімінің ауызша тілі екі түрлі ағымда болды:  
а) ауызша қарым-қатынастың əдеби-нормаланған формасы; 
б) фамильярлы-күнделікті қарапайым сөйлеу формасы.  
ХХ ғасырдың басында мəскеулік қарапайым тіл арқылы халық арасына диалектілер тарай бастады. 
ХХ ғасырдың 20 жылдарынан бастап Мəскеу тұрғындарының əлеуметтік құрамы өзгерді. 

Мəскеулік қалалық қарапайым тіл өзінің алғашқы түп-тамырын жоғалта отырып, ішкі отбасылық 
тілдік дəстүрді де жойды.  

Бір ғана адам ұрпағының өзі өмірде қала өмірін,тіпті қала халқының əлеуметтік құрамы, білім 
алуы, демографиялық көрсеткіші сияқты өзгерістерді де өзгерте алады. Елдің астанасы ішкі даму 
ресурсының есебінен өмір сүрмейді, ол өз орбитасына сол елдің əртүрлі облыстары мен өлкелеріндегі 
тұрғындарды өзіне тарта отырып тіршілік етеді.  

Қазіргі қарапайым тіл – қаланың білімсіз қабаты, əрі үлкен-кішінің тілі болып саналады. Ескі 
қарапайым тіл қолданыстан өзінің тұтынушыларымен бірге кетеді де, кейін тек реликті тіл болып 
қалады. Əйтсе де бір кезеңдегі қалалық қарапайым тіл феномен ретінде ұзақ уақыт бойы лингвистердің 
зерттеу арнасынан толығымен орын ала алмай келді. 
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Қазіргі қала – бұл əркелкі организм. Себебі оны қоғам мен тұрғындардың тұрақсыздығы арқылы 
түсіндіруге болады. Өмірдегіең бір ерекше демографиялық жағдай – ол тұрғындардың миграциясы 
(көшіп-қонуы). Қаланың басым көпшілігі ауызша қарым-қатынаста сөз қолданысының əртүрлі 
түрлерінқосып араластырып отырады. Қазір ауызша сөйлеуде ең маңыздысы бір жағынан кəсіби, 
жаргон, арго болса, екінші жағынан əдеби ауызекі тіл болып саналады. Ауызекі – қарапайым тіл 
стихиясы конгломерат (қырық құрау) болып барады, өйткені жалпы қолданыстағы диалектизм, кəсіби 
жаргондар, жастар аргосы, «мещанизмді» жəне кейбір ескі қарапайым тілдің тұрақты формасын 
енгізуде.  

Негізінен ерекше назар аударатын жағдай, жергілікті қарапайым тіл мəселесі. Дəлірек айтатын 
болсақ, қазіргі астаналық қарапайым тілдің кішкентай қаланың қалалық қарапайым тілінен 
айырмашылығының болуында. Сондай-ақ, осындай қалалардың тұрғындары көбінесе тұрақты болып 
келеді, əрі тілдегі сөз қолданыстары да ерекше болады. Сонда да қала өзін қоршаған диалектілерден 
байланысын үзбейді.  

Жалпы қазіргі қалалық қарапайым тілді анықтайтын ерекшеліктер қандай?  
1. Қарапайым тіл сөйлеудің нормаланбаған, тілдің барлық саласында кодификацияның толығымен 

жоқ болуын сипаттайды. Осы жерде зерттеуші М.В. Пановтың ұсынысын айтып кетуге болады, яғни 
əдеби тіл үш сатылы нормада болады: «ұсынылатын», «жіберілетін», «тыйым салынған». Қарапайым 
тілде барлық варианттың мағынасы бірдейлік жəне бір функционалды болып келеді.  

2. Егер əдеби тіл күрделі стилистикалық сипат пен амал дифференциациясын көрсетсе, онда 
қарапайым тіл бұндай қатынаста бейдифференциациялық тілдік құбылысты көрсетеді.  

3. Қарапайым тілге факультативтік қолданыс тəн, (міндетті емес – необязательность) себебі оны 
осы социумға арналған мүшесі анықтайды.  

4. Қарапайым тіл жазусыз тіл, яғни жазуы жоқ. Қарапайым тілдің кітаби эквиваленті – əдеби тілдің 
эпистолярлық жанрымен таныс емес сауатсыз адамның хаты сияқты болады. Мұнда жазбадағы жаңа 
синтаксистік сөз тіркестері, сөйлеудің ерекше формалары, белгісіз ауызша дəстүрлер қолданылмайды.  

5. Егер əдеби тілге əртүрлі функционалды бірліктер тəн болса, онда қарапайым тіл функционалды 
«біркелкілікпен» ерекшеленеді. Мұнда синонимдер толығымен таралған. Тілдік бірлік дублеттілігі – 
диалекті белгілерінің бірі болып саналады, əрі қалалық қарапайым тіл говорларымен де тығыз 
байланысты. 

Қазіргі сөздіктерде қарапайым тіл туралы анықтаманың негізінде оның экспрессивтік сипаттамасы 
туралы түсінік те жатыр. Əрі онда лексикалық қарапайым тіл тілдік элементтердің жиынтығы сияқты 
қарастырылады, тіл формасы мен еркін дөрекі сөздер негізінде «дөрекіліктің эксрессивті бояуы бар» 
деп көрсетеді.  

Шынайы белгілері көбірек бұл топтардың барлығы пейоративтілік болып табылады. Жалпы орыс 
тілі сөздіктері қарапайым тілге анықтама бергенде жайнемесе күрделі деген белгілерді ғана қоспай, 
«дөрекілік», «топтық», «балағат», «мақұлдамау», «жиркеніштік» сияқты ұғымдарға да сүйеніп өтеді. 
Бұл нұсқалар сөздің экспрессивті сипатындағы белгілерді сызып көрсетеді жəне түсіндірмеде 
төмендетілген сөз үндестігін, əрі оның мағынасының бағалауыштық сипатын қосып отырады. Белгіге 
деген қатынасы бойынша «қарапайым тілділік» бұл көбінесе тавтология – яғни, қайталақтау болып 
табылады, сөздің мағынасын толықтыруға пайдасы жоқ белгілі бір сөздің мəнін қайталай беру дегенді 
білдіреді.  

Тілдің бұл деңгейінде қарапайым тілдің əдеби тілден айырмашылығы өте ерекше. Əрбір 
əлеуметтік топ қарапайым тілге өздерінің сөздіктерін (диалект, кəсіби арго, жаргон) қосады. Қазіргі 
қарапайым тіл лексиконы өзіне əртүрлі «төменгі тіл» элементтерін, алғашқы жергілікті шектелген, 
көптеген тілдік қабаттарды қабылдап отырады. Бұл үдерісжалпы қолданыста төңкерістен кейін, əсіресе 
20 жылдардан кейін ғана белсенді түрде көріне бастады.  

Əдеби тілдің өзіне тəн қасиеті – айтылу құралының кең түрдегі дифференциациясы мен сөйлеу 
жанрының əр алуандылығы, əрі жанрлық əртүрлілік пен ауызекі сөйлеу тілі. Қарапайым тіл бір 
сарынды жəне жанрлық бөліктерге бөлінбейді. Бұл жерде ешқандай стилистикалық градация, үдемелік 
пен бағалауыштық болмайды. Қарапайым тіл түрлі стильдік элементтерді қолдануда өзінің лингвис-
тикалық мазмұнын жоғалтады. Қарапайым тілді тасымалдаушылар ешқашан сөйлеу нормасы туралы 
ойланбайды, қайта өзінің сөз қолданысындағы орындылық пен сəйкестілікті, сөйлеуді тұрақтандыруды 
күшейтуге ғана мəн береді.  

Сонымен кодификациялық тіл нормасын толық меңгермеген жағдайларда əдеби тіл нормасы жиі 
бұзылады. Ал бұндай мəселемен айналысу тіл мəдениетімамандарының қызметі болып саналады. 
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Gender differentiation is one of the universal phenomena that, in one way or another, are considered and 

studied by all human Sciences. It permeates all spheres of human knowledge and culture. If until recently it 
was believed that gender differentiation is not directly related to language, and it was not given much attention 
in linguistics, then recent works have created a rich basis for building a theoretical model of male and female 
behavior, although many issues still remain controversial and require additional research.  

A.V. Kirilina, in the monograph «Gender: linguistic aspects», published in 1999, in the first chapter of her 
work, pays attention to the emergence of the concept of  «gender» meaning a set of social and cultural norms 
that society prescribes people to fulfill depending on their biological gender [1, 3]. 

The relevance of gender research is related not so much to the novelty of its thesaurus, not to the possibility 
of studying a new direction in sociology, but to the significance of the gender phenomenon for the life of an 
individual, organization, and society as a whole. Gender is one of the basic dimensions of the social structure 
of society, along with class and age. It is included in social institutions, and therefore becomes fundamental 
and permanent. The term gender is thus used to describe the social, cultural, and psychological aspects of 
«female» versus «male», that is, «when highlighting everything that forms traits, norms, stereotypes, and roles 
that are typical and desirable for those whom society defines as women and men» [2, 16]. Gender is ingrained 
in the mind from early childhood in the form of gender representations and gender stereotypes'. Children learn 
the norms, rules and values of gender culture, which has already created socially-determined ideas about the 
specificity of women and men, about the distribution of social roles between men and women, about the ratio 
of their social statuses. Starting from childhood and then throughout all age periods, individuals reproduce 
gender stereotypes and gender representations. In this regard, there is a need for a more detailed interpretation 
of the concepts of «gender», «gender representations» and «gender stereotypes».  

Scientists consider gender as a social construct created by society, including through language. A person's 
gender can be reflected in their language and speech. «Men and women speak differently, and these options 
do not depend on the situation: there are almost no «women's situations» and «men's situations» when the same 
person would choose one or the other option at will. A woman speaks differently than a man, and the listener 
knows how to distinguish the speech of women from the speech of men not only by the timbre of the voice.» 
[3, 76]. We cannot deny the fact that the speech of men and women differs, but this can only be said in certain 
trends in speech, since gender oppositions are manifested in different areas of the language. 

The object of research in this work is gender-oriented vocabulary: gender stereotypes, gender-marked and 
metaphorical units implemented in the language with a gender component as the main functional units of the 
gender language picture of the world.  

The main objectives of the study are: 
1) to deepen and expand the concept of gender worldview and gender language worldview 
2) consider in detail the concept of gender stereotype as a macro component of the gender language picture 

of English-speaking countries; 
3) analyze the functioning of gender stereotypes and gender-marked, politically correct and metaphorical 

units with a gender component on the example of male and female speech in English society. 
In recent decades new areas of research based on an anthropocentric approach to the study of language 

phenomena have been intensively developing in linguistics. Gender studies occupy a special place in such 
linguistic areas. The basic concept of gender studies is gender, which is understood as a specific set of cultural 
characteristics that determine the social behavior of women and men, their relationships with each other. 
Gender studies focus on cultural and social issues factors that determine the attitude of society to men and 
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