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А Л Ғ Ы  С Ө З
Ұсынылып отырған оқу құралы «Лингвистика ілімінің та-

рихы» және «Жалпы тіл білімі» курстарында оқылған дәріс ма-
териалдары мен жүргізілген праісгикалық сабақтардың негізінде
құрастырылды. Дегенмен оқу кешені «Тіл біліміне кіріспе»,
«Лингвистика ілімінің жаңа багыттары», «Тіл тарихы» пәндерінің
дэрістері мен практикалык сабақгары үшін де пайдалы көмекші 
құрал бола алады.

Оқу құралының мақсаты -  «Лингвистика шімінің тарихы» 
жэне «Жалпы тіл білімі» курстарының басты мәселелерін кешенді 
түрде түжырымдап талдау. Студенттерге ты туралы гылымның 
өткен тарихынан, қазіргі күйінен, негізгі теориялық багыт- 
багдарынан, гылым алдында түрган басты-басты мэселелерден оқу 
багдарламасы талабына сай жүйелі білім беру.

Оқу қүралы екі үлкен бөлімнен түрады. Мүнда бірін-бірі 
толықгырып отыратын «Лингвистика ілімінің тарихы» жэне «Жал-
пы тіл ощімі» курстарының теориялық жэне практикалық нысан- 
дары камтылды. Оқу күралының теориялық белімінде жалпы тіл 
біл імінің 1) тіл біл імі теориясы; 2) тіл біл імінің тарихы; 3) тіл біл імін 
зерттеу әдіс-тәсілдері мәселелері жиырма негізгі такырыптық ны- 
санда қамтылып, практикалық бөлімде теориялық бөлімнің осы 
материалдары сараланып, талданады. арнайы тапсырмалармен 
түжырымдалып, корытындыланады.

Оқу күралының теориялық бөлімі үсынылган эдебиетгер 
тізіміндегі отандық (Т. Қордабаев, Ғ. Қалиев, Б. Қалиев т.б.) жэне 
элемдік (Ф. де Соссюр, Э. Сепир, Б. Уорф, Н. С. Шарафутдинова, И. 
П. Сусов т.б.) тіл білімінің басты, соңгы жетістікгері негізінде дай- 
ындалды. Бүл бөлім әсіресе, қазақ галымдары Т. Қордабаев пен Ғ. 
Қалиевтің авторлыгымен жарық көрген «Жалпы тіл білімі» (2004) 
окулыгына сүйене жазылды. Кейбір мэселелер толыктырылды, 
кейбір тараулар қайта жазылды, тіл гылымындагы антропоөзектік 
багыттың мэселелерін камтитын бөлім жаңадан қосылды. Кітаптың 
теориялық бөліміндегі «Тіл білімі теориясы» деп аталатын тара- 
уында дыбыстық тіпдің табигаты мен мэні, тілдін функциясы, ол 
функциялардың қандай жолдармен іскеасатындыгын айкындайтын, 
тілдің қогаммен, ой-санамен карым-қатынасы, тілдік элементтер-



де болатын өзгеріс-құбылыстар, гілдің дамуы, оның ішкі-сыртқы 
себептері, тілдің диалектілік және әлеумеггік салалары, тіл 
деңгейлері, грамматикапық категория мэселелерінің маңызы мен 
өзіндік сипаты талданады. Тіл біл імі тарихының негізгі мәселелеріне 
арналған екінші тарауда ежелгі, орта дэуірлердегі, ХҮІІ-ХҮІІІ, XIX, 
ХХ-ХХІ ғасырлардағы тіл білімінің жайы талданады. Тіл білімін 
зерттеудің әдіс-тәсілдері соңғы бөлімде карастырылады. Бершген 
тапсырма үлгілері бойынша жалпы «әдіс», «эдістеме», «әдіснама» 
ұғымдарын танып-білуден бастап, зерттеудің әдіс-тәсіл түрлеріне 
ғылыми түсінік жасау жүмыстарын жүрідзуге болады. Мүнда 
берілген тапсырма-сүрақгар студенттердің тіл білімін зерттеудің 
әдіс-тәсілдерінің мақсат-міндеттері мен мүмкіндіктері жайындағы 
мағлүматтарын толықтыруға мүмкіндік береді.

Оқу қүралының практикалық бөлімі бүган дейін жарык 
көрген көмекші оқу қүралдары (Ғ. Қалиев, 2001; Ж. Қоңыратбаева, 
2007) материалдары негізінде қүрастырылды. Жалпы тіл білімінің 
күрделі мәселелерін студенттердің жете түсінулеріне көмектесу 
мақсатында оқу қүралының практикалық бөлімінде эр тақырыпқа 
жоспар қүрылып, одан соң негізгі әдебиеттер, одан соң сол мәселе

лар (200-ден астам)
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жүмыстарының ерекш 
імда қүрылғандығында

әртүрлі

арналған
сүрақтар түрлері үсынылады. Жалпы тіл білімінде шешімі 
табылған проблемаларды студенттердің талдап түсіндіруі үшін 
түрлі деңгейдегі тапсырма, сүрақгар берілді. Ал тіл заңдылықтарын 
эр қырынан зерттейтін эр кезең зерттеушілерінің талас пікір- 
көзқарастарын саралап, өздерінше түжырым жасап отырулары кей 
тапсырмаларда студенттердің өздеріне қалдырылды. Студенттердің 
жалпы тіл білімі бойынша күрделі лингвистикалық үғымдарды 
жете меңгеруі үшін эр тақырыптың соңында «Тіл біліміне 
кіріспе» жэне тағы басқа курстарда көп кездеспейтін атаулардың 
терминологиялық мини-сөздігі (минимум) беріліп отырды. Тапсыр- 
маларды орындау сипаты дәлелді, нақты, анық болуы міндетті. Бүл
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үшін студенттердің әр тапсырма, тақырып нысанымен жете таныс 
болғандары жөн.

«Лингвистика ілімінің тарихы» және «Жалпы тіл білімі» кур- 
стары болашақ тілші-филолог мамандарды дайындауда ең жетекші 
рөл атқарады. Сондықган оқу қүралы практикалық тапсырмаларды 
тек ауызша, жазбаша түрде орындап қана қоймай, студенттердің 
осы тапсырма арқылы кәсіби лингвистикалық теориялық білімдерін 
жинақтап, тілдік қүбылыстар мен мәселелерге өз көзқарастарын 
білдіріп, өз беттерінше қорытынды шыгарып отыруға да жетелей 
түседі.

Оқу қүралының бірін-бірі толықгыратын кешенді түрде жа- 
салуы студенттердің өз бетімен жүмыс істеуіне жәрдемдеседі деген 
ойдамыз.
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КІРІСПЕ

Тақырып: ТІЛ БІЛІМ ІҒЫ ЛЫ М ДАР ЖҮЙЕСІНДЕ

Қарастырылатын мэселелер: Тіл білімі жеке гылым 
ретінде. Тіл білімінің басца гылым салаларымен байланысы. Тілдің
өзіндік сипаттары.

Тіл білімі жеке ғылым ретінде

Тіл білімі немесе лингвистика-тіл мен^ның даму зандары ту- 
ралы ғылым. Былайша айтқанда, адамзат баласы тілінің шығуы ту- 
ралы түсінік беретін ілім саласы. Себебі тіл ең алдымен — қогамдағы 
адамдардың өзара пікірлесу, қарым-қатынас жасау құралы. Әрбір 
тілдің дыбыс жүйесі, сөздік қүрамы жэне грамматикалық қүрылысы 
болады. Тілдің осы аталған эртүрлі жактары тш білімінің тиісті 
салаларында, атап айтқанда, тіл дыбыстары фонетика саласында, 
сөздік қүрамы лексикология саласында, грамматикалық қүрылысы 
морфология мен синтаксис салаларында қарастырылады.

Жалпы тіл білімі қурсы жеке тіл білімінің мәселелерін 
қарастыруды міндет етпейді, ол проблемамен жеке тілдің салалары 
айналысады.

Бүтіндей тіл жэне оның эртүрлі салалары даму, біртіндеп 
жетілу күйінде болады. Осы аралықта тілдің түрлі салалары
қалыптасады. I шді оелгілі оір дәуірде өмір сүріп түрған қалпы 
түрғысынан қарастырып, сипаттама беретін саласы сипаттама не- 
месе синхронды тіл білімі деп аталса, ал тілді шығу тарихы мен 
даму кезеңдері түрғысынан зерттейтін саласы тарихи немесе диа- 
хронды тіл білімі деп аталады. . -- *

Ғылым атаулы, негізінен, үлкен екі топка бөлінеді:
1) Қоғамдық ғылымдар;
2) Жаратылыстану ғылымдары.
Ғылым атаулының бүлайша екі топқа бөлінуі, әрине, 

оның қарастыратын мәселелеріне байланысты. Материалдық 
қүбылыстарды, жаратылыстану қүбылыстарын жаратылыстану 
ғылымдары зерттесе, адам баласы қоғамындағы қүбылыстарды 
қоғамдық ғылымдар зерттейді. Тіл білімінің даму тарихын қай 
гылым тобына қосамыз? Бүл жөнінде ғылымда эртүрлі пікір, 
көзқарастар болып келді. Бірі биологиялық қүбылыс десе, бірі
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физикалык құбылыс деп түсіндірді. Мысалы, XIX ғасырда неміс 
лингвисі Август Шлейхер (1821-1868) тілді тірі ағза секілді 
құбылыс деп таныды. Оның ойынша, тіл тірі ағза сиякты туады, 
өседі, содан соң өледі. А. Шлейхер тілді биологиялық құбылыстың 
қатарына жатқызып, оны жаратылыстану ғылымының мүшесі 
деді. Бұл мүлдем ғылымға қарама-қарсы айтылған жаңсақ пікір. 
Себебі тіл мен тірі ағзаның арасында үлкен айырмашылық бар. Тірі

тұрғыдан
ағзадан

Тіл — қоғамдық құбылыс. Тіл білімін басқа ғылымдарға 
тәуелді деп қарау тенденциясына қарсы күрес XIX ғасырдың 
соңы - XX ғасырдың бас кезінде күшейе түсті. Ф. де Соссюр тіл 
білімін ішкі лингвистика (микролингвистика), сыртқы лингвисти- 
ка (макролингвистика, экстралингвистика) деп екі түрге бөледі 
де, тілдің ғылымдар аралық мәселелерін сыртқы лингвистиканың 
қарауына қалдырады. Тілдің қоғамдық құбылыс болатын себебі тіл 
өзін дүниеге келтірген қоғамға қызмет етеді. Алғашқы қауымның 
не мәдениетті ұлттардың тілі, адамның тілдік қызметінің бүкіл 
көріністерін жеткізетін барлық деректер -  лингвистиканың мате- 
риалы болып табылады. Лингвистиканың міндетіне Ф. де Соссюр 
мыналарды жатқызад ы:

а) барлық тілдік ұялардың тарихын жасауға және ежелгі
каита

зерттеу
ә) барлық тілдерде үнемі әрі жан-жақты қызмет атқаратын 

факторларды анықтау және осы тілдердің тарихындағы жеке 
құбылыстарды түсіндіре алатын жалпы заңдарды анықтау;

б) тіл білімі тарихының нысаны мен шекараларын анықгау. 
Сонымен, лингвистиканың жалпы мәдениет үшін 

маңыздылығы белгілі, өйткені, жеке адам үшін де, бүкіл қоғам үшін 
де, тілдік қызмет ең маңызды. Сондықтан да оның зерттелуі аз гана 
мамандардың зерттеу мәселесі болуы мүмкін емес.

Тілдің түсінігі тіл қызметі түсінігіне сай келмейді; тіл — тіл 
қызметінің ең маңыздысы болса да, белгілі бір бөлігі гана. Тілдік 
қызмет әртүрлі болады; бір мезгілде физикалық, физиологиялық 
және психикалық болғандықтан, ол жеке жэне әлеуметтік салага

ш
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жатады; оны адам өміріндегі құбылыстардыц нақты бір категория- 
сына жатқызуға болмайды.

Біз сөйлеген кезде көрініс табатын формасында тілдің қызметі 
табиғи нәрсе екені, басқаша айтқанда, біздің аяғымыз жүру үшін 
қажет болатын сияқгы, біздің сөйлеу мүшелеріміз сөйлеу үшін 
қажет екені де айқын. Бүл жайлы лингвистикада эртүрлі пікірлер 
бар. Мысалы, Уитни тілді барлық ерекшеліктерімен қоса қоғамдық 
орнауға балайды да, біздің сөйлеу мүшелерін сөйлеу қүралы 
ретінде пайдалануымызды ыңғайлы болу%імен түсіндіріп, таза 
кездейсок деп біледі. Американдық лингвист пікірінің жаны бар: 
тіл -  шарттылық, ал шартты түрде таңдалған таңбаның табиғаты 
ешкімді де қызықтырмайды. Демек, сөйлеу мүшелері туралы 
мэселе-тіл қызметі проблемасындағы екінші кезектегі мәселе.

Тіл қызметін зерттеуді тілден бастау қажеттігінің дэлелі 
ретінде сөздерді жіктеу қабілеті үжым жасаған және үжымда бар 
қүрал арқылы жүзеге асады деген дәлел келтіруге болады.

Сонымен, тілдің негізгі қасиеттері:
Тіл — тілдік қызмет деректерінің әр текті жиынтығындағы 

нақгы нәрсе. г ,
Тіл - дербес зерттеуге келетін пэн.
Тіл — таңбалар жүйесі.
Біз жоғарыда көзіміз жеткеніндей, тіл басқа қоғамдық 

қүбылыстардан: саяси, юридикалық т.б. айырмашылығы көп 
қоғамдық ғылым болып табылады.

Тіл білімініц басқа ғылым салаларымен байланысы

Тіл оілімі қоғамдагы барлық ғылым саласымен тығыз бай- 
ланыста. Себебі ешнәрсемен байланыссыз, томаға-түйық жатқан 
Дүние жоқ деуге болады. Ғылымдардың өзара байланысы олардың 
зерттейтін нысандарының ортақ болғандығында. Мысалы, жерді ге- 
ография ғылымы да, геология ғылымы да зерттейді. Бірақ екеуі екі 
түрлі бағытта, екі түрлі мақсатта зерттейді. Тіл білімінде бір ғана 
ғылым аясына сыюы мүмкін емес гылымдараралық мәселелер көп. 
Өиткені дыбыс тілінде қоғамдық сипат та, физика, философиялық, 
физиологиялық та сипаттар мол.

Тіл білшіиіц қогамдық гылымдармен байланысы. Тіл білімінің 
эртүрлі ғылымдармен байланысын жететүсіну үшін, оның қоғамдық
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гылымдар мен жаратылыстану ғылымдарының әртүрлі салалары- 
мен байланысының эр қайсысының маңызын білу аса маңызды.

Тіл білімі философиямен тығыз байланысты. Философия мен 
филологияның сабақгастығы ежелден белгілі. Тіпті XIX ғасырға 
дейін тіл философияның бір тармағы ретінде қарастырылып келгені 
белгілі. Себебі ол кезеңде тілді зерттеушілердің көбісі философ- 
тар немесе эрі философ, эрі тіл мамандары болды. Ежелгі заман 
тіл білімінде заг пен оның атауы арасындағы байланыс қандай 
дэрежеде деген ойлар қарастырылғаны белгілі. Қазіргі кездегі тіл 
білімі философияның тіл философиясы деген тарауымен байла- 
нысады. Бұл екеуіне ортақ нысан — тіл мен ойлаудың, мағына мен 
форманың байланысы. Себебі ойлау мен оның негізгі заңдылықтары 
философияның проблемасы, ал тіл ойды қалыптастыратын, оны 
жарыққа шығарагын құрал. Тіл мен философия арасындағы бай- 
ланыс екі жақты: философия жалпы заңдылықтарды зертгейтін 
ғылым ретінде эдіснамалық негіз болса, ал тіл білімі ойды 
сыртқа шығару арқылы оның қандай қызмет атқаратыны жайлы 
философияға магериал беруші болып танылады. Яғни, біріншіден, 
әдіснамалық жағынан байланысса, екінші жагынан зерттелінетін 
ортақ проблемалары жағынан жакындасып жатады. Мысалы, ой- 
лау заңдылықгарын, халықтың материалды жэне рухани өмірінің 
ерекшелігін, оның тарихын білудің тілдегі құбылыстарды танып 
білуде, халықтың тарихы мен тілдің тарихын, олардың байланы- 
сын жете түсінуде үлкен мэні бар. Тілдің мәні, оның таңбалық си- 
паты, тілдің шыгуы мен дамуы, ойлау мен тілдің ара қатысы жэне 
т.б. проблемаларды зерттеп шешуде философиятіл біліміне бағыт- 
бағдар беріп отырады.

Гуманитарлық гылымдар ішінде тіл білімімен тығыз байла- 
ныста болатындар: этнография, әлеуметтану, филология, герменев- 
тика, тарих, психология, археология.

Лингвистиканың деректерін пайдаланатын жэне оған өз 
деректерін үсынатын басқа да бірқатар ғылымдардың лингвистика- 
мен тыгыз байланысы бар. Лингвистиканы осы гылымдардан ерек- 
шелеп түратын шекара ешқашан айқын межеленбейді. Мысалы, 
лингвистиканы тілге тек қүжат ретінде қарайтын этнография мен 
ежелгі дэуір тарихынан қатаң түрде шекгей білу қажет. Сондай-
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ак, лингвистиканы адамды зоологиялық түр ретінде зерттейтін 
антропологиядан да айыра білу керек, өйткені, тіл элеуметтік де- 
рек болып саналады. Лингвистика мен әлеуметтік психологиянын 
арақатынасы қандай? Негізінен, материалды және механикалык 
көріністерді қосқанда дыбыстардың өзгеруі, тілдегі нэрселердің 
бэрі де психикаға қатысты болады деп Ф. де Соссюр лингвистика 
мен әлеуметтік психологияны тыгыз байланыстырады.

Тіл білімі логика ғылымымен тыгыз байланысты. Екі ғылым 
саласыныңтүйісетінжері-тіл мен ойлаудынаракатысы мэселесі. Ло- 
гика ойлау формаларының өзара байланысын, даму заңдылықтарын
зерттеитінғылымоолса,оилаудыңзаңдылықтарынтілдікдеректерсіз 
білу тіпті мүмкін емес. Ойлау формалары тілдік бірліктермен тығыз 
байланысты. Сондықтан үғым, байымдау, ой қорытындысы сияқгы 
логикалық категориялардың тілдік бірліктер арқылы көріне алаты- 
ны да, олардың арасындағы ұқсастык пен өзгешеліктер де логиктер 
үшін өте қажет. Сол сияқты тіл ғалымдары үшін тілдің мағыналық. 
мазмүндықжағы дааса маңызды. Ал, тілдік мазмүн дегеніміз —ой, 
байымдау. Бүлар — логикалық категориялар. Дегенмен екі саланың
өз мақсаттары бар: логиктер тіл арқыпы ойлаудың заңцылықтарын, 
ал тіл зерттеушілері тілдегі заңдылықтарды тануға тырысады.
пл оілімін қызықтыратын мәселе -  оилау заңдылықтарының тіл
қүрылысына қандаи дэрежеде эсер ететіні.

Тіл білімі тарих ғылымымен де өте байланысты. Тілдің тари-
хи дамуын зертгеу сол тілді туғызған, оны қатынас қүралы ретінде
қолданған халықтың тарихымен тығыз байланысты. Сондықтан тіл
тарихын зерттеушілер сол тілді қолданған қоғам тарихы жөніндегі
ілімнің табыстарына сүйенбей, ал тарихшылар өз зертгеулерінде
тіл фактілерін ескермей түра алмайды. Тіл деректері тарихшьыарға
халықтың шығу төркінін, оның даму тарихының эр кезеңдеріндегі
мәдени дэрежесін, қандай халықтармен қарым-қатынаста болғанын,
шаруашылыктың қандай түрімен айналысқанын айқындауға 
жәрдемін тигізеді.

Тіл білімінің жаратылыстану гылымдарымен байланысы. 
Тіл білімі жаратылыстану ғылымдарының ішінде, әсіресе, адам фи-
зиологиясы, математика, кибернетика, физика, биология, медицина 
сапаларымен тығыз байланысты.
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Тіл білімі физиология ғылымымен тіл дыбыстарының 
калак жасалатындығы жөніндегі мэселеде байланысқа түседі. Тіл 
дыбыстарын жасауда қандай мүшелердің қызмет агқаратынын 
физиологияның артикуляциялық физиология деп агалагын саласы 
зертгейді. Ал, тіл дыбыстарының қапай жасалатынын білу -  тіл 
білімі үшін, әсіресе оның фонетика саласы үшін өте қажет. Бүл ретте 
физиологиялық артикуляция тіл зерпгтеушілеріне коп көмектеседі. 
Дыбыстардың жасалу жағымен қатара естілу жағы, дыбыстық са- 
пасы деген болады. Мүнымен физиологияның есту физиологиясы 
дейтін саласы да, физиканың акустика дейтін саласы да айналыса- 
ды.

Тіл білімі кибернетикамен ерекше байланыста. XX ғасырдың 
50-жылдарынан бері тіл біліміне кибернетика ғылымы қарқынды 
әсер етуде. Кибернетика басқару, басқару шеберлігі деген грек 
сөзі. Ол I математика, физика, психология, физиология, тіл білімі 
сынды ғылымдардың табыстары негізінде туып, соларға сүйенетін 
синтетикалық ғылым. Кибернетиканың мақсаты -  хабарды техни- 
ка аркылы істету. Тіл білімі үшін кибернетиканың маңызды ісінің 
бірі -  материалды, мэтінді электрон машинасы арқылы бір тілден 
екінші тілге аудару мәселесі. Бүл мэселе 1954 жылы алғаш рст Аме- 
рикада басталды.

Тіл білімі математика сапасымен ерекше байланысты. 
XXI гасырда электронды техниканың карқынды дамуымен байла- 
нысты математика ғылымымен, біріншіден, компьютерлік аудар- 
ма мэселелері бойынша байланысса, екіншіден, тілді зерттеуде 
математикалық статистика эдістерінің қолданылуы жағынан байла- 
нысады.

Тілдің өзіндік сипаттары

Теориялық тіл білімінің ішіндегі күрделі де өзекті проблема- 
лар қатарына дыбыс тілінің табиғагы мен өзіндік мэні, тілдің функ- 
циясы, ол функцияның кандай жолдармен іске асатынын айқындау,
тілдің тіршілігі, оның қоғаммен қатынасы, тшдщ қүрылымы, 
оның қандай элементтерден түратыны, тілдік элементтерде бо- 
латын өзгерістер, тілдің дамуы, оның ішкі-сыртқы себептері, т.б. 
мэселелер жатады.
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Жалпы, қазақ халқы тіл деген сөзді екі магынада: а) 
анатомиялық атау ретінде, э) сөйлеу, дыбыстау мағынасы ретінде 
қолданады. Тіл білімінде бұл сөз сонгы атауга ие. Тіл білімінде тілге 
берілген анықгамаларды сараптағанда олардың көп жағдайда ұқсас 
келетін жактары да бар, кейде өзара алшақгап кететін тұстары да
болатынын көруге болады.

Дыбыс тіліне анықтама беруде оган бір сөзбен не сөйлеммен 
анықгама бере салуға болмайды. Бұл оның әр қилы қызметімен 
байланысты дүние. Мэселен, егер дыбыс тілін қогамдагы қызметі 
жагынан айқындагымыз келсе, оган -  дыбыс тілі дегеніміз 
«адамдардың өзара қатынас жасайтын қүралы» деп, ал егер ды- 
быс тілінің ойлаумен қатынасын айқындагымыз келсе, «ойды 
қалыптастырып, жарыққа шыгарушы қүрап» деп, ал егер дыбыс 
тілін қүрылымдық, материапдық жағынан анықтағымыз келсе, 
«қатынас жасауга қажетті элементтердің, ережелердің жиынтығы» 
деп анықгаймыз. Осылардың ішіндегі еңнегізгісі адам қатынасының 
аса маңызды қүралы дейтін жалпы анықтама. Бүл анықтамада 
тілдің коммуникативтік те, экспрессивтік те қызметі ескеріледі. 
Тілдің сипатына қарай беріліп жүрген анықгамалардың ішінде оны 
семиотикалық жүйе дейтін де анықтама бар. Тұтас алганда, тіл 
таңбалар жүйесі, семиотикалық жүйе емес, өйткені семиотикалық 
таңбалар бір жақгы, тек материалдық қана белгі. Ал тілдік түлгалар 
екі жақты: материалдық көрсеткіш пен мағына бірлігінен түрады. 
Сондықтан ол семиотикалық таңбалардан бөлек, онда тек таңбалық 
кейбір сипат қана бар. і |г . | | | ! | | |у  Щі

Тілдің табиғатына қогамдық, табиги, психофизикалық 
күбылыс екендігі жатады. Бүл жерде гылымдағы тіл жеке адамның 
рухани қасиетіне тэн психикалық қүбылыс деген көзкарастың 
қате екендігін айту керек. Егер олай болса, эр адамның тілі эр 
басқа болар еді де, халықтық, үлттық тіл деген болмас еді. Тілді 
биологиялық қүбылыс деп танушыларга да осындай дау айтуға бо- 
лады. Бүл пікірді қолдаушы натуралистік мектеп өкілдері Ягни, тіл 
әлеуметтік қүбылыс болып табылады. Тілдің шығуы туралы ежелгі 
гректерде туған келісім теориясының өзі де белгілі шамада тілдің 
әлеуметтік сипатын мойындагандық. Кейінірек бүл болжам XIX 
ғасырда В. Гумбольдт т.б. еңбектері арқылы тереңірек дэлелденді.

12



«Тіл - қоғамдық» деген теорияны Н. Я. Марр мектебі де ерекше
қолда^ы.

Тілдің қоғамдык өрісі өте кең. Бұл жағынан алғанда ол 
қоғамға қызмет етуші барлық нәрселерден: ғылымнан, техника- 
дан, ойлаудан, т.б. жоғары тұр. Тіл қоғамдық тіршіліктің барлық 
саласында бірлесіп жұмыс істеуғе мүмкіндік беретін қүрал ретінде 
қызмет етеді. Бұл -  тілдің өзіндік ерекше мэні, өзгешелігі.

Тілдің құрылымы мен функциясы дегендер өзара бай- 
ланысты, бірақ бір емес. Тіл жалпыхалықгық дегенде, оның 
құрылымының жалпыхалықтығы ескеріледі, өйткені бұл жағынан 
эр халық, эр ұлт тілі бір бүтін. Ал қызметі жағынан алғанда, тілде 
айырмашылық, өзгешелік кездесе береді. Мамандығына, кэсібіне, 
біліміне, жынысына, жасына қарай әр әлеуметтік топтың өз сөйлеу 
лексиконы болуы мүмкін. Қоғамның әлеуметтік қүрылысының 
тілге тигізетін әсері, ең алдымен, тілдің қызметінен анық көрінеді. 
Өйткені тілді қолданушы әлеуметтіктоптар, таптар оган немқұрайды 
қарамайды. Оны өз әлеуметтік жағдайларына сэйкес қолдануға ты- 
рысады. Мұндай талап тілдің құрылымдық негізін өзгерпегенімен, 
оны функциялық қүбылыстарға, өзгешеліктерге, түрлі жіктерге 
бөлшектемей қоймайды. Ондай жіктеулердің ең елеулісіне қоныс 
ыңғайынан туатын ерекшелікті (диалект), тіл қызметінің қандай 
жолмен іске асуынан туатын ерекшелікті (жазу тілі, ауызекі тіл) 
жатқызуға болады.

Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.
2. Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической на-
уки. Москва, 2007.
3. Сусов И.П. История языкознания. Электронный учебник.
Тверь, 1999.
4. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
5. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінін түсіндірме сөздігі. Ал-
маты, 2005.
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I. ТЕОРИЯЛЫҚ БӨЛІМ

I бөлім. ТІЛ БІЛІМ І ҒЫ ЛЫ М Ы НЫ Ң ТЕОРИЯСЫ

Тақырып: ТІЛЖ Ә Н ЕҚО ҒА М

Қарастырылатын мәселелер: Тіл жэне қогамдық сана. 
Дыбыс тілінің шыгуы. Тілдің қогамдық дифференциациялануы. Тіл 
және сөйлеу. Қостілділік мэселесі. Креол тілдер. Әлемдік тілдер. 
Әдебитіл. Тіл және мәдениет. #

Тіл және қоғамдық сана

Тілдің табиғатын айқындайтын ең басты қасиеті деп біз оның 
қатынас құралы екендіғін айтамыз. Тіл мен қоғамның арасындағы 
өзара байланыс -  екі жақты байланыс. Біріншіден, тілсіз ешбір 
қоғам өмір сүре алмайды. Тіл жоқ жерде адамдардың қоғамда 
бірлесіп өмір сүруі, еңбек етуі, өндірісті үйымдастыруы, оны да- 
мытуы мүмкін емес. Демек, қоғамдық үдерістің өз деңгейінде 
жүргізілуіне тіл қажет. Тіл -  адам баласы қоғамының өмір сүруі мен

алғы
алмаиды қоғамнан

үжымнан
қоғамнан тыс тіл жоқ. Тілсіз қоғам, қоғамсыз тіл жок деген қағида
осыдан қалыптасқан.

Тілдің қогамдық қүбылыс ретіндегі тағы бір белгісі — 
қоғамдық сананы білдіретіндігі. Қоғамдық сананы қоғамға қызмет 
ететін басқа күбылыстар да белгілі шамада көрсетуі мүмкін. Бірақ 
олардың ешқайсысы тіл сияқты толық көрсете алмайды. Тіл қарым- 
қатынас пен ойлау қүралы болғандықтан да, адамзат баласының
тек танымдық жүиесімен ғана емес, сондаи-ақ адамдардың рухани 
мәдениетімен де байланысты, яғни қоғамдық санамен де тікелей 
бірлікте. Олардың қарым-қатынасы қоғамның философиялық мэнін 
түсіну үшін, оның қүрылымы мен тарихи дамуын білу үшін бірден- 
бір тәсіл болып табылады.

Диалектикалық және тарихи материализм қоғамның 
дамуындағы қоғамдық сананың ықпалын жоққа шығармайды. 
Адамдардың іс-әрекеті оның кім екендігін дәлелдеп береді. 
Адамдардың сөйлеу эдебіндегі білім-білігі олардың танымдық ой- 
лау деңгейін тікелей аңғартып түрады. Тілдегі қалыптанған білім



адам баласының ары қарайғы танымының негізгі құралы ретінде 
өмір сүреді. Қоғамдық сана эртүрлі формада көрінеді, ол өзінің бой- 
ына саяси, қүқықтық, діни, философиялык жэне басқа да қоғамдық 
көзкарастар мен ғылыми білімді жинақгайды. Тіл алдыңғы қоғамға 
да. оның орнына келген жаңа қоғамдық қүрылысқа бірдей қызмет 
етеді. Тілді жүмсау дағдысы секілді қоғамдық сана формасы да тер- 
минологияны, тілдің стилистикалық ерекшеліктерін туындата оты- 
рып, тілге өзінше әсер етеді. Дегенмен тіл қоғамдық сананың барлық 
формасы үшін де, оны пайдаланудың күллі саласы үшін де бірегей 
болып қала береді. Мэселен, дін мен ғылымның тілі өз халқының 
тілінде емес, өзге тілде жүмыс істейді. Түркі жүртында, оның ішінде 
Қазақстан Республикасында діни, ғылыми қажеттіліктерді өтеу 
үшін араб тілі (Қүран тілін меңгеру үшін) жэне латын тілі (ғылыми 
терминдерді түсіну үшін) пайдапанылып отыр.

Дыбыс тілінің шыгуы

Тілдің алғашқы негіздерін адамның пайда болуы үдерісімен 
байланыстыра қараған дүрыс екеніне көз жеткізуге болады. Ендеше 
тілдің қалыптасуы да адамның қалыптасуы тэрізді миллиондаған 
жылдарға созылған процесс. Жэне оның қалыптасуы адамның түр 
ретінде қалыптасуымен бірге жүріп, бүл жолда жетекшілік қызмет 
атқарғаны да рас. Тілдің пайда болып қапыптасу үдерісі глоттоге- 
нез деп аталады.

Адам эволюциясының қазіргі деректер бойынша даму жолы 
төмендегідей. Қазіргі адамдар (гомо сапиенс) бүдан 150-200 жыл 
бүрын қазіргі Шығыс Африка территориясында (Кения, Танзания) 
пайда болған. Олар Еуразия қүрлығына алғаш рет бүдан 70-80 мың 
жыл бүрын аяқ басқан, бүл аймақта кең таралған адам тәріздес 
«ағайындары» (негізінен неандертальдықгар) олармен бәсекеге 
төтеп бере алмай жойыла бастайды. Ал 40-60 мың жыл бүрын олар 
Оңгүстік Азия мен Еуропаға кеңінен таралып орналасқан. Одан 
кейін, бүдан 20-30 мың жыл бүрын адамдардың оңтүстікте Австра- 
лия мен аралдарға, солтүстікте Сібір мен Америкаға қарай таралуы 
жалғасады. Яғни тілдің қазіргі түрдегідей калыптасқан кезін бүдан 
200 мың жыл бүрынғы кезден эрі деп, ал қазіргі тілдердің бэріне 
негіз болган ең көне тілді бүдан 50 мың жыл бүрын өмір сүрген деп 
жорамалдауға болады.
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Бұл болжамды айтушылар көне тілдің қазіргі тілден елеулі 
айырмасы болмаған: яғни дыбыстардан сөздер құрастырып, олар- 
ды байланыстырып сөйлемдер құрап сөйлеген дейді. Алгашкы кез- 
де адамдардың саны әлемде аз болғанымен тілдердің саны өте көп 
болған деп есептеледі. Кейін тілдердің азаюы тайпалық дэуірдің 
басталуына байланысты. Тайпа мемлекеттіліктің басталуы, ондағы 
адамдар негізінен бір тілде сөйлесуге бағытталады. Бұл тілдердің 
бір-бірін ығыстырып шығаруы жэне тоғысуы түрінде жүрген. Ал 
қазіргі сапыстырмалы-тарихи зерттеулер бойынша барлық тілдер
бұдан 15 мың жыл бұрын өмір сүрген 5-6 ата тілден таратады. 
Олардың ішіндегі ең ірісі нострат тілдері. Оның ұрпақтары кейін 
Еуропаға түгелдей, Солтүстік Африкаға және Азияның көп бөлігіне
(Оңтүстік Шығысынан басқа) таралады.

Адамзат тілінің қазіргі күйінен алдындағы тілдің түрін «диф- 
фузды тіл» деп атайды. Бүл тілдің дыбыстық ажыратылмаитын 
кезеңін білдіреді. Бұл тілде сөздер мен дыбыстардан гөрі мағына 
білдіруде интонациялар жэне ымдаулар маңызды орын алган. Бізді 
қазір үй жануарлары немесе кішкене сәбилер (екі-үш айға дейінгі) 
қандай да бір жолмен (сол диффузды түрде, яғни дауыс әуеніне, 
көзге, қимылдарға қарайды) «түсінеді». Жалпы тілдің ең бастау 
көздерін жануарлар элемі мен инстинктілерден іздеу үрдісі қазір ба- 
сты қағидаларға өзек болуда.

Дүниені танып білуге қойылатын басты бір әдіснамалык та- 
лап —шындықгың кез келген құбылысын объективтік тұрғыдан 
түсіндіру, яғни оның шын мэнін, табиғатын шындыққа дэл сәйкестік 
тұрғысынан бейнелендіру. Мұнсыз адамның білімі ақиқат болмас 
еді. Бұл барлық ғылым атаулыға, жаратылыстану ғылымдарына 
да, қоғамдық-әлеуметтік ғылымдарға да қойылатын бірінші талап- 
ты тілтану ғылымына қолдансақ, тілдің табиғаты, мэні, оның шығу 
себептері мен қоғамдық сипаты, атқаратын қызметі қандай де- 
ген сұрақтарды объективтік ақиқат тұрғысынан зерттеу қажеттігі 
келіп шыгады.

Бірақ бұл мәселе жайлы сөз қозғағанда, ең алдымен, мы- 
надай екі проблеманы бір-бірінен ажыратып алу қажет: оның 
бірі — бүкіл адамзат баласына тэн жалпы сөйлеу құралы болып 
табылатын тілді білдіретін жалпы ұғым, ал екіншісі — жеке
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халыктардың сөйлеу кұралы болатын жеке (нақты) тілді білдіретін 
жекеиіе үғымдар.

Бүл екі түрлі үғымды бір-бірімен шатастырмау керек. Өйткені 
бүлардың арасындағы логикалық қатынас жалпы мен жекеше 
категорияларының ара-сындағы қатынас тэрізді.

Адамның сөйлеу қабілетін білдіретін жалпы шығу тарихы өте 
көне заманға— адамдардың жануарлар дүниесінен бөлініп шығу 
заманына барып тірелсе, жеке-дара нақты тілдердің шығуы мен да- 
муы жалпы адамзат тілінің шығу, қалыптасу заманынан әлдеқайда 
бертінгі дәуірлерде болған. Сондықтан нақгы жеке тілдердің, мы- 
салы, казақ, орыс, ағылшын тілдерінің қалыптасу, даму кезеңдерін
тарих, лингвистика ғылымдары тікелеи зерттеп, аиқындаи алатын 
болса, ал жалпы адамзат тілінің шығуын, адамдар о баста қалай
сөилеп үиренгенін аиқындау үшін тек тарихи, лингвистикалық 
зерттеулердің бір өзі тіптен жеткіліксіз, өйткені тілдің шығу про- 
блемасы жалпы адамның пайда болуы (антропогенез) жэне адам- 
зат қоғамының пайда болуы (сопогенез) сияқгы күрделі проблема- 
лармен іштей тығыз байланысты. Сол себепті тілдің о баста шығу 
проблемасы тарих пен линғвистика ғана емес, сондай-ақ филосо- 
фия мен психология, археология мен этнография, физиология мен 
антропология жэне басқа ғылымдар бірлесе зерттейтін аса күрделі 
проблема болып табылады.

Жер шарында мыңдаған жеке тілдер бар. Олардың бэрінің
бір-бірінен толып жатқан айырмашылыктарымен қатар өзара ұқсас,
бәріне ортақ жалпы қасиет белгілері де бар. Әрбір тіл белгілі бір 
жеке халықтың, қауымдастықтың игілігіне қызмет етеді жэне соны- 
мен бірге ол — қогамдық-тарихи құбылыс. Ол-адамзаттың мәдени 
дамуының қажетті шарты, өзара қарым-қатынас орнатудың, ой- 
сананың қалыптасуы мен дамуының кұралы. Бұлар және бұлар 
сияқты басқа да мәселелер жалпы тілтанудың зерттеу нысаны болу- 
мен қатар философиялық проблемалар болып табылады.

Философия тілді ең алдымен қоғамдық-тарихи прогрестің 
нәтижесінде пайда болған табиғи-әлеуметтік құбылыс деп 
қарастырады, өйткені қоғамнан тыс сөйлеу тілігікок^бодган емес 
жэне болмайды да. Екінші жағынан алғанда, тіл ж<ж же р£еТкд»ям д  реу  

да, прогреске жетү де жоқ. Тіл мен қоғам айьірғисЫ^В^ййШ^ЛШһдщ
ТІакадөмик С.Бөйсвмбав  
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адамдардың бірлесе қимылдап, материалдық игіліктер өндірісінде 
белгілі бір табысқа жетуді, көздеген мақсатқа қол жеткізу үшін 
өзара пікір алысып, түсінісіп эрекет етуінің күралы. Демек, тіл 
мен өндірістің айырғысыз бірлігінде, диалектикалық қарым- 
қатынасында, әрине, өндіріс алғашқьиіық, айқындаушы, шешуші 
фактор болып табылады. Дәлірек айтқанда, адам өзінің тіршілік 
жағдайларын жақсаргу үшін, табиғат жағдайларына жэне қогамдық 
қагынастарға саналы түрде әсер ету үшін* қарым-қатынас жасау 
және ой-пікір алмасу қүралын, яғни сөйлеу тілін қажег етеді, ал бүл
қажеттілік тілді тудырды.

Олай болса, материалдық өндірісті тудыратын тіл емес,
керісінше, өндіріс қажеттері бір үжымдағы адамдардың бэріне 
түсінікті ортақ тілдің болуын қажетті түрде талап етті. Адамзат 
тілінің пайда болу теориясының негізін салған К. Маркс пен Ф. 
Энгельс бүл жөнінде былай деп жазды: “Тіл де, сана сияқты, ер- 
теден келе жагқан нәрсе; тіл, дәл айтқанда, (іс жүзінде) алдымен 
басқалар үшін және тек осының арқасында ғана мен өзім үшін де 
өмір сүретін шын пракгикалық сана болып табылады, сөйтіп, сана 
сияқты тіл де басқа адамдармен қатынас жасау қажеттігінен және
мұқтаждығынан туадьГ.

Тілдің шығуы туралы Маркстік көзқарасқа дейін де бірқатар 
ой-пікірлер мен жорамал теориялар болды жэне олар қазірде де бар. 
Енді солардың кейбіреулерін қарастырып көрейік.

Ежелгі грекфилософиясынанбастау алатын “дыбысқаеліктеу” 
(немесе аноматопоэтикалық) деп аталатын теория тілдің шығуын 
табиғатта болатын түрліше дыбыстарға еліктеудің нәтижесі деп 
түсіндіреді. Әсіресе ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда кеңінен өріс алған бүл 
теорияны жақтаушылардың бірі неміс философы Г. Лейбниц (1646- 
1716) алғашқы адамдар жануарлар мен табиғат қүбылыстарының 
дыбыстарын, мысалы, құстардыңсайрауын, қасқырдың үлуын, өзен 
суының сылдырын т.б. есітіп, соларга еліктеуден эртүрлі дыбыстар 
шыгарды дейді. Бірақ табиғатта дыбыс шығармайтын да заттар мен 
қүбылыстар көп екені, олардың атау сөздері де мол екені белгілі. 
Бүл теория тілдің шығуының себептерін дыбысқа еліктеуден іздеп, 
тілдің әлеуметтік себептерін ескерусіз қалдырады, өйткені бүл тео- 
рия тілді коғамдық қүбылыс емес, табигат қүбылысы, “табиғаттың
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адамга тартқан сыйы” деген логикалық қорытынды шыгаруга 
жетелейді. !

Тілдің шығуы жайлы тағы бір ғылыми емес теория — 
“қоғамдық шартгасу” теориясы. Бұл теория бойынша, алғашқы 
адамдар тілдегі сөздерді өзара келісу арқылы таңдап алған. Тілді 
келісім арқылы жасау үшін келісімнен бүрын бір тіл болуы ке- 
рек қой, өйткені ондай тілсіз тіл туралы қалай келісім жүргізуге 
болады?! Бүл логикалық қисынсыздық “қоғамдық шартгасу” 
теориясының шындыкка жанаспайтындығын дәлелдеп жатудың 
қажеті жок екендігін өзінен-өзі көрсетіп түр.

XIX ғасырда «Еңбек айқайы» (“Трудовые выкрики”) деп ата- 
лагын түрпайы материалистік теория пайда болды. Оның өкілдері 
Людвиг Нуаре, Карл Бюхнер, т.б. алғашқы адамдардың еңбек ету 
кезінде шығарган рефлексті айқайларының негізінде пайда болды, 
бүл айқайлар ең алдымен етістік сөздердің шығуына негіз бол- 
ды деп пайымдады. Бүл теорияны жақгаушылардың қагелігі сол, 
олар тілді адамдардың қарым-қатынас күралы ретінде түсінбей, 
тек еңбек процесін қостаушы көмекші күрал деп түсінді. Олардың 
тілдің шығуының себепшісі болған алғашкы сөздер етістіктер еді 
деген пікірінің ешкандай ғьшыми негізі жоқ. Тілді табиғи ағза деп 
түсіндіретін натурапистік теория жэне басқа таза биологиялық 
агым немесе тілдің шығуы мен дамуын күдайдың қүдіретті күшінің 
нәтижесі деп түсіндіретін діни-идеалистік теориялар т.б. бүрында 
да бар еді, казірде де жоқ емес. Бірақ олардың бэрі, сайып келгенде, 
ғылыми емес теориялар екендігін атап айтпасқа болмайды.

Тіл философиясынын ғьшыми түсінігін кезіндегі археоло- 
гия мен этнографияның, антропология мен социологияның т.б. 
зерттеулеріне сүйене отырып жасап берген К. Маркс пен Ф. Эн- 
гельс болды. Олардың ілімінше, адам тілінің табиғи қалыптасуына 
бірден-бір себеп болған адам тектес маймылдардың адамға айна- 
лу процесінің барысында туған коғамдық қажеттілік - алғашқы 
адамдардың бірлескен тіршілік іс-әрекеттерін үйлестіру қажетті 
еді. Демек, адам тілінің шығуы адам коғамының шығу, қалыптасу 
проблемасына барып тіреледі екен, өйткені біріншісі екіншісінің, 
яғни антропогенез бен социогенез проблемасының, қүрамдас бөлігі 
болып табылады.
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Сонымен, адамның санасы мен сөйлеу тілінің шыгуы 
қоғамдық өндірістің жэне онымен бірге алғашқы қогамдық 
қатынастар мен қажеттіліктердің ұзақ уакыт бойы қалыптасып, 
адам тектес маймылдардьщ үйірлерінің алғашқы әлеуметтік адам 
бірлестіктеріне айналуының жэне сондай-ак соған сәйкес дене 
құрылысының өзгеруінің нэтижесі болып табылды. Сонымен қатар, 
ру-тайпалар арасында кұралдар жэне басқа^бұйымдар алмасу іске 
аса бастады, ал бұл біл імдер мен еңбек ету әдіс-тәсілдері, дэстүрлері 
тілдік қатынас құралы арқылы басқа тайпалар мен халықгардың
мүшелерінің арасына тарап отырды.

“Алғашқы тілдің табиғи материясьГ да қазіргі заманғы
тілдердің “материясынан” көп өзгеше болған - оларда дыбыстық 
сөздермен бірге ‘'ымдау тілі” де кеңінен пайдаланылган дейді 
зерггеулердің нәтижелері. Жоғаргы тас дэуірінде (бұдан шамамен 
40 мың жылдай бұрын) неандертальдыктардың орнына жаңа адам 
(неоантроп немесе «Ношо заріепз») келеді. Ол енді жеке құрал 
емес, құрамдас еңбек құрал (мысалы, сабы бар балта) жасай ала- 
тын болды, жартастарға көп түсті сурет салуды білді. Оның бас 
сүйегінің көлемі мен құрылысы қазіргі адамдікінен айнымайды 
деуге болады. Бұл дэуірде енді нағыз қатынас құралы, қалыптасып 
келе жатқан ой ұғымдарын қоғамдық жағынан тұжырымдау құралы 
бола алатын дыбысты тілдің қалыптасуы аяқталды: “...Адамдардың 
қажеттері жэне оларды қанағаттандыруға көмектесетін енбектің 
түрлері көбейіп, эрі қарай дамыған сайын адамдар нәрселердің 
тұтас топтарына жеке атаулар бере бастады”. Тілдік белгілер бір- 
бірінен біртіндеп ажырап, жеке мазмұнға ие бола бастады: тұтаскан 
аралас сөз-сөйлемдерден аз-аздап жеке сөздер - болашак есімдер 
мен етістіктердің түп тұлғалары бөлініп шыға бастады, ал тіл тұтас 
алғанда өзінің қатынас құралы жэне айналадағы дүниені танып білу 
құралы ретіндегі функцияларын (қызметтерін) шын мәнінде атқара 
бастады.

Тілдің коғамдық дифференциациялануы

Тіл -  қоғамдық құбылыс. Ол қоғамның қажеттіліктерінен 
пайда болған және қогамда пайдаланылатын құрал. Бұдан тілдің 
келесі басты қызметі шығады. Яғни, тіл -  адамдар арасындагы 
қарым-қатынас құралы. Бұл кең түсінік: тіл арқылы хабарды
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жеткізуге (информативтік жэне констациялаушы функциясы), неме- 
се хабарды алуға (сұрау функциясы) болады. Сонымен бірғе қозғау 
салуға, бұйыруға, өтінуге (аппелятивтік функциялары) т.б. болады. 
Бұлардың хабарлы, сұраулы, буйрықты жэне лепті сөйлемдерге 
сэйкес келетінін байқауға болады. Келесі мэселе тілдің қоғамдағы 
жіктелістері. Ол тілдің қогамдыц дифференциациялануы деп атала- 
ды. Оның негізгілері:

1. Әлеуметтік дифференция әдеттегі кэсіби сөздерді, 
терминдерді, жаргондарды береді. Яғни тілде адамдардың 
элеуметтік топтарына, мамандығына, шаруашылық кэсібіне байла- 
нысты жіктелулер бар. Терминдер, арнайы сөздер белгілі бір сала 
бойынша қолданылады. Оларды әдетте гылыми терминдер, өнер 
терминдері жэне спорттық терминдер деп бөледі. Кэсіби сөздер 
элеуметтік диалект деген атаумен де белгілі. Олар адамдардың, 
өлкенің шаруашылык кэсібіне байланысты, соған тэн сөздер. Мы- 
салы балық, егін, бақша өнімдері, мал шаруашылығы, құсбегілік, 
аншылық немесе өндірістік аймақтардың сол шаруашылыққа 
байланысты ғана қолданылатын сөздері жатады. Ал жаргондар 
адамдардың әлеуметтік топтарына байланысты қолданылатын 
сөздер, бул мағынасында эскерилердің жаргоны, студенттік жаргон,
қылмыскерлердің жаргоны, компьютерлік жаргон деген ыңғаимен 
қолданыла береді, бул ачызекі тілде молынан ұшырасады, эдеби 
тілге енбейді. Жасөспірімдердің тіліндегі сөйлеу ерекшеліктері 
сленг деп аталады. Бұлар тілдік «модаға, сәнге» байланысты өзгеріп 
отырады. Лингвистикада булардың бэрін жинақтап, элеуметтік 
дифференция бойынша сөздердің түрлерін социолект деп атайды.

Бұл атаулар эдеби тілге енбейтіні бол маса, жағымсыз мағынада 
қолданылмайды. Шындығында, қазіргі эдеби тілде бір кездегі жар- 
гондар сөздің ауыспалы магынасы немесе, лексико-семантикалық 
варианты, тұрақты сөз тіркесі түрінде молынан үшырасады.

2. Территориялық (аймақгық) дифференция тілдегі 
диалектілерді, говорларды тілдің варианттарын береді. Мысалы, 
ағылшын тілінің диалектілерімен қатар, америкалық, австралиялық,
британиялық,жаңазеландиялық,оңтүстікафрикалык, канадалықдеп
аталатын нүсқалары бар. Ал диалектілер — жергілікті аймақтардың 
тілдік ерекшеліктері. Ол фонетикалық (сөздің айтылуындағы
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дыбыстық айырмалар), лексикалық (сол аймақта ғана қолданылатын 
сөздер) жэне грамматикалық (аймақтар бойынша сөз тұлғаларының 
айырмасы) диалектілер болып бөлінеді. Говорлар, сөйленістер — 
аймақтың ішіндеғі сөйлеу ерешелігі бар шағын аудандар. Картаға 
түсіргенде диалект аймақтарының шекарасын изогластар бөліп 
түрады. Бүл - диалектология ғылымының зерттеу нысаны. Кейде 
диалект мен тілдердің айырмасын белгілеу йИын болады: бір тілдің 
екі диалектісі бір-бірін түсінбеуі де мүмкін, керісінше екі басқа 
тілде сөйлеушілер толық түсініседі. Бүл жағдайларда халықтың тілі
деген түсінікке ғана қарайды.

Тіл өзініңбағытгалуы бойынша монологті, диалогті, полилогті 
түрлерде жарық көреді. Монологті тіл кейінгі деп есептеледі. Себебі, 
тіл қарым-қатынас қажеттілігінен пайда болған.

Тіл жэне қоғам мәселелеріне тілдің мәртебелері, қолданылу 
аясы, мемлекеттік жэне ресми тіл, халықаралық қагынас тілі стату- 
стары, тіпді дамыту мәселелері де жатады. Қазір әлемде шамамен 
6000-ға жуық тірі тіл бар деп есептеледі. Олардың 70 пайызының 
жазба тілі жоқ жэне жойылып кетудің алдында түр.

Тіл және сөйлеу

Тіл қызметіндегі қүбылыстардың барлық жиынтығындағы 
тілге лайықты саланы анықтау үшін сөйлеу қарым-қатынасының 
жеке эрекетін зерттеу қажет. Толық қарым-қатынас жағдайы болу 
үшін, мүндай әрекетке екі адамның қатысуы керек. Бір-бірімен 
сөйлесіп түрған екі адамды: А-ны жэне В-ны көреміз.

Сөйлеу қарым-қатынасы әрекетінің бастапқы нүктесі 
сөйлеушінің біреуінің, мысалы, А-ның миында орналасады, 
мүнда сана қүбылыстары, үғымдарды жеткізіп түратын тілдік 
таңбалардың түсініктерімен немесе акустикалық бейнелерімен 
ассоциация қүрайды. Мысалы: белгілі бір үғым мида өзіне сай 
акустикалық бейне туғызады -  бүл таза психикалық қүбылыс, одан 
соң физиологиялық үдеріс басталады: ми сөйлеу мүшелеріне бейне- 
ге сэйкес келетін импульс жібереді, кейін дыбыс толқындары А-ның 
аузынан В-ның қүлағына жетеді. Бүл - таза физикалық үдеріс. Әрі 
қарай қарым-қатынас үдерісі В-да жалғасады, бірақ ол кері бағытта 
жүреді: қүлақтан миға қарай жүреді. Яғни, В-ның миынан А-ның 
миына қарай сөйлеу аталған фазалардан өтеді.
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Жоғарыда көрсетілген сөйлеу эрекетін мынадай бөліктерге 
бөлшектеуге болады:

а) сыртқы бөлік (ауыздан құлаққа баратын дыбыстардың 
тербелісі) жэне басқалардың бэрін қамтитын ішкі бөлік;

э) психикалық жэне психикалық емес бөл ік, бұлардың екіншісі 
сөйлеу мүшелерінде өтіп жаткан физиологиялық қүбыльгстарды 
жэне адамнан тыс болатын физикалық қүбылыстарды қамтиды;

б) актив жэне пассив бөлік: сөйлеушінің ассоциация туғызатын 
орталығынан тындаушының қүлағына жететіннің барлығы -  ак- 
тив, ал тыңдаушының құлағынан оның ассоциация туғызушы 
орталығына баратындардың барлығы пассив болады.

Сонымен, тіл мен сөйлеу деген үғымдар бірлікте, бірақ бір 
қүбылыс емес. Сөйдеу дегеніміз, психологтардың тілімен айтқанда, 
эрекет. Ал әрекетдегеніміз-белгілі бір нэтижегежету үшін,бағыты, 
мақсаты бірлігі арқылы топтасқан процестердің күрделі жиынтыгы. 
Сөйлеу тілдік материалдар арқылы іске асады. Ол белгілі бір нормага 
багынады. Сөйлеу әрекеті сөйлеу мүшелерінің артикуляциялары 
арқылы пайда болып, ауа толқыны арқылы қүлаққа естіледі. Сөйлеу 
эрекеті сөйлеу, есту, үғыну деген үш бөлімнен түрады. Бүлар өзара 
үқсамайтын үш бөлек дүние. Мысалы, сөйлеуші ми орталығынан 
хабар алады да, сөйлеу мүшелерін қозғалысқа келтіреді, артик>'- 
ляция жасайды. Соның нәтижесінде дыбыс пайда болады, ол ауа 
толқыны арқылы тыңдаушының қүлағына жетеді. Тыңдаушы есту 
мүшелерінің тітіркенуі арқылы сезінгенін есту талшыктарымен ми 
орталығына жеткізеді.

Біз тіл дегеннен ондағы бүкіл дыбыстардың, сөздердің, 
грамматикалық формалардың жиынтығын түсінсек, сойлеу деген- 
нен сол тілдік элементтердің өзара қатынасқа келуін, яғни тілдің 
кимыл үстіндегі күйін түсінеміз. Бүл жағынан алғанда, тіл сөйлеуге 
қажетті материапдардың жиынтығы болып саналады. Тілді Ф.де 
Соссюр акустикалық бейненің қоймасы деп атайды. Ал сөйлеу -  сол 
қоймадағы материалдардың жанданып іске қосылуы, адамдардың 
қатынас айналымына түсуі.

Тіл мен сөйлеудің арақатысын айтқанда мына нэрсені 
ескеруіміз қажет: тілде бар нәрсенің бэрі сөйлеуде бола беруі 
мүмкін, бірақ сөйлеуде болғанның бәрі тілде бола бермейді. Сөйлеу
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кезінде сөздер кейде тілде қалыптасқан, үиреншікті мағынасында 
қолданылмай, тек контекст арқылы гана түсінуге болатын конно- 
тацияда келе береді. Мысалы, көцілдің жайлауынан ел кеткен 
соц; жас жүрек жайып саусагын; кірлептей кетті журекті, т.б. 
бүндағы тіркестердің мағынасы тілде жоқ. Бүлар сөйлеу үдерісі 
туғызған коннотативті мағыналар. *

Тілге жақсы немесе жаман, нормаға жатады не жатпайды де- 
ген сынды үғымдарды қолдануға болмайды. Тілдегінің барлығы ке- 
рек, барлығы да нормалы. Керексіздік, нормасыздық тек сөйлеу 
әрекеті кезінде туатын жағдайлар. Осыдан келеді де, қоғамдық 
сипаттағы тіл жеке адамдардың сөйлеу (жазу) үдерісінде даралық

болады
да.

Сонымен қатар, тіл мен сөйлеудің өзгешеліктері жеке 
адамдардың сөйлеу шеберлігіне ғана емес, одан әлдеқайда күрделі 
факторларга да келіп тіреледі. Ондай факторлар қатарына 
диалектілік ерекшеліктер, қоғамның, сананың күрделене түсуі, т.б. 
жатады.

Тіл мен сөйлеудің бір еместігін, олардың арасында 
айтарлықтай айырма бар екендігін, екеуінің екі бөлек проблема 
екендігін XIX ғасырда В. Гумбольдт, Г. Штейнталь, Г. Шухардттар 
айтқан. Бірақ тіл мен сөйлеудің екі бөлек нэрсе екенін ғылыми 
түрғыдан алғаш дәлелдеген ғалым Ф. де Соссюр болды. Галым тіл 
ғылымын тіл лингвистикасы, сөйлеу лингвистикасы деп екі салага 
бөледі. «Мұның алғашқысы негізгі. онын нысаны тіл. ал сонғысы
көмекші, оның нысаны сөилеу эрекетінің жекелік жағы, ол таза 
психофизикалык пән, бүл екі пән өзара тығыз байпанысты: тіл 
сөйлеу гүсінікті болу үшін жэне өзінің барлық әрекетін жарыкқа

ал V /

түсінеді [1.42].

қатар, кейбір қателіктері де 
қүбылыс, онда әлеуметгік €

құнды
даралық

Бүл
и ду ал д ы қ

сөйлеу әрекетінің бір бөлшегі деп қарауында. Егер тіл әлеуметтік
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болса, онда ол жеке индивидуалдық болып саналатын сөйлеу 
әрекетінің бір бөлшегі болмауы керек не болмаса сөйлеу эрекеті таза 
индивидуалдық болмауы керек. Сол сияқты ғалым тіл сөйлеу әрекеті 
түсінікті болу үшін, ал сөйлеу тілдің іске асуы үшін қажет дей түра, 
сөйлеуді таза индивидуалдык қүбылыс деп қарауы қисынсыз. Егер 
сөйлеуде тек индивидуалдық қана сипаг болса, адамдардың өзара 
түсінісуі мүмкін болмаған болар еді. Ғалымның бүл айтылған пікір 
қайшылықтарын кейінгі зерттеушілердің кейбірі (А. И. Смирниц- 
кий, т.б.) қолдап, яғни қайта жетілдіре зерггеу керектігін айтса, енді 
біреулері бүл пікірде мэнді ештеңенің жоқ екендігін айтады. Де- 
генмен мүндай, пікірлер тіл мен сөйлеу арасындағы өзгешеліктерді 
жэне байланыстарды жоққа шығара алмайтындығы сөзсіз.

Қостілділік мәселесі

Көп үлтты мемлекетгерде эртүрлі үлт өкілдері бір-бірімен 
қатынас жасау үшін, өзінің ана тілінен басқа тілді де, өзімен аралас- 
қүралас халық тілін де білу қажеттігі туады. Сөйтіп, өздерінің 
күнделікті өмірінде олар екі немесе одан да көп тілді жарыстыра 
қолдана береді. Осыдан барып екітілділік немесе коптілділік пай- 
да болады. Бүл қүбылыс тіл білімінде қостілділік (билингвизм) деп
атал ад ы. '

Екі немесе одан да көп тілді қолданушылар жеке адам- 
дар болуы да, бүкіл этникалық қауым болуы да мүмкін. Мысалы, 
Кеңес Одағы көп үлтты мемлекет болды. Мүндағы эртүрлі үлтгар 
өзара қатынас жасау үіш орыс тілін пайдаланды. Сөйтіп, орыс тілі 
орыстардың ана тілі болумен қатар, Кеңестік заман халықтарының 
үлтаралық тіліне де айналды. Яғни, билингвизм қүбылысы елдегі 
саясаттың ықпалынан туындайды.

Қазіргі замандағы халықтардың көпшілігінің екі тілді болуы, 
тіпті кейбіреулердің басқа тілге біржола ауысуы -  ана тіл деген ата- 
уды бүрынғыша үлтгық тіл, этникалық, үлттық бірліктің белгісі деп 
түсіну — эрдайым дұрыстыққа жатпайды. Өздерінің төл, тума тілін 
тастап, бөтен тілді ана тілім деп санаушы этникалық топтар, адам- 
дар аз емес. Тіпті бір жанүядағы адамдардың эрқайсысының эртүрлі 
тілді ана тіл етіп жүргендері де бар. Бүл, негізінен, өзара некеле- 
скен эртүрлі этникалық бірлік өкілдерінің отбасында жиі кездеседі. 
Мүндайлардың ана тілім дейтіндері -  олардың кай үлтқа, қандай
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этникалық бірлікке жататынының көрсеткіші, белгісі бола алмайды. 
Сондай-ақ, белгілі бір тілдің бірнеше этникалық, ұлттық бірліктерге 
ортақ тіл болу фактілері де өмірде жиі ұшырасады. Бұп жағдайлар 
тіл бірлігі, тіл тұтастығы дегенді этникалық, ұлттық бірліктің кепілі,

___ »  т  • * *  ЧшЛ ,  _ ........... ____________ _____ , _____ ___ _  _  .  в  вқажетгігін
аңгартады

Креол тілдер

Креол тілдерге Африка, Оңтүстік-Шыгыс Азия, Океа- 
ния, Латын Америкасы жеріндегі Испания, Португалия, Франция 
отаршылдарының үрпагы жатады. Креол тілдердің пайда болуьі 
тілдердің пиджинделуіне баиланысты. Ал пиджиндвлу дегеніміз
— тілдердің бұрмалануы дегенді білдіреді. Тілдердің пиджинделу
құбылысы
тілдерінің қарым-қатынасындагы (тогысуындагы) тілдік жагдаятқа 
байланысты туады. Ягни, пиджин тілдер - бір кездегі отарлау са- 
ясатына байланысты еуропалық келімсектер тілінің жергілікті эт- 
ностар тілімен үнемі жэне жаппай қарым-қатынасы жагдайында 
жаңарып өзгеруінен пайда болган тілдер. Пиджиндерді еуропалык 
тілдердің табиги, тарихи дамуының нэтижесі деуге болмайды. Пид- 
жинделу үдерісінде келімсектер тілінің тілдік құрылымы елеулі 
өзгеріске түсіп жеңілдетіледі, жергілікті этностар тілінен кейбір

формаларды
фо

мүмкін. Креол тілдерінің көпшілігінде сөз түрлендіргіш парадиг- 
матика кездеспейді, т.б. Осылайша пиджин өзінің құрьшымын 
жеңілдете отырып, қатынастық қызметін кеңейтеді де, этностың 
ана тіліне айналады. Сөйтіп, пиджиндер негізінде пайда болып,
жергілікті этностардың тіліне айналган креол тілдер қалыптасады. 
Креол тілдер оларды қолданган этностардың келесі ұрпактары 
үшін де ана тілі болып есептеледі. Креол тілдер мен пиджиндердің 
өздерінің бастапқы байыргы негіз тілдерімен генетикалық 
байланысы үзілмейді, белгілі дәрежеде олар байыргы негіз 
тілдерді жалғастырушы болып табылады. Бірақ креол тілдер мен 
пиджиндердің даму үдерісінің эволюциялық қалпы бұзылады. Кре- 
ол тілдерге айналу үдерісі креолдану болып табылады. Еуропа 
елдеріндегідей оларды қолданатын тілдік ұжым жоқ. Креол тілдер
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жергшікті жердегі аралас, эр текті халық арасында этносаралық 
қарым-қатынас құралы қызмегін атқарып, аймақгық-типологиялық 
тілдік құрылым ретінде танылады.

Қазіргі кезде 50 шақты пиджин немесе тілдік тұлғалары пид- 
жинделген тіл бар. Олардың негізінде қалыптасқан креол тілдер 
Африка, Онтүстік-Шығыс Азия, Океания, Америка жерлерінде 
тараған. Кейбір үлкен аймақтарда креол тілдер койне (тілдің 
функционалдық бір түрі) түрінде, кейбір жерлерде (Папуа -  Жаңа 
Гвинея) ресми тіл дәрежесінде қызмет атқарады. Креол тілдер мен 
пиджиндердің зерттелуі XIX ғасырдан басталады.

Әлемдік тілдер

«Әлемдік тілдер» деген атауды негізінен БҮ¥-ның ресми 
жүмыс тілдеріне қолданылады. Тілдің таралуын, көлемділігін сол 
тілде сөйлейтін адамдардың санымен есептейді: 10 миллионнан аса 
адам сөйлейтін тіл лингвистикалық олшеммен ірі тіл болып санала- 
ды. Жер бетінде ондай тілдердің саны 100-ге жуық. Қазіргі ана тілі, 
қостілділік (билингвизм), көп тілділік (полиглотизм) мэселелері де 
осыған енеді. Тіл халыктың жэне ұлттың, ұлттық мемлекеттіліктің 
басты белгілерінің бірі болып табылады. Сондықтан, мемлекеттер 
эрқашан тіл саясатын басты назарда ұстайды.

Қазіргі кезде кейбір ұлтаралық тілдердің бір мемлекет 
шеңберінде калмай, дүние жүзінің түрлі аймақгарына таралу 
фактілері бар. Мұндай тілдер қоғам дамуының барлық дэуірінде 
бірдей болған емес, тіл қызметінің элемдік дәрежеге көтерілуі ол 
тілдіңиесі бол ы п таб ы л аты н хап ы қты ң хал ы қарал ы қ қаты настардағы 
салмағына, орнына, ғылыми, мәдени, шаруашылық өрісіне бай- 
ланысты болады. Антикалық Еуропаның латын тілінің бүкіл Еу- 
ропа халықгарына канондық тіл болганы сияқты. араб тілі де ис- 
лам діні тараған аудандар үшін канондык тіл болған. ХҮІІ ғасырда 
жер шарының эртүрлі аймақгарына кең тараған испан, француз, 
неміс тілдері болса, XIX гасырда мұнадй дәрежеге ағылшын тілі, 
XX ғасырда орыс тілі көтерілді. Бұл тілдер халықарапық тіл деп 
танылганымен, ешқайсысы да элемдік тіл дәрежесіне жеткен жоқ. 
Бұл багытта ізденістер жүргізіліп, нәтижесінде бірнеше жасанды, 
көмекші тілдердің жобасы ұсынылды. Солардың ішіндегі ең елеулісі
-  волапюк, эсперанто тілдері болып табылады. Волапюк әлемдік тіл
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деген агылшынның екі сөзінен біріккен. Бұл жобаны 1880 жылы 
неміс католигі Шлейер жасаған. Кейбір эдебиеттерде бұл жасанды 
тілді 200 мыңдай адам қолданган дегенді айтады.

Жасанды тілдер ішінде кең өріс алып тарағаны эсперанто 
тілі болды. Ол XIX ғасырдың II жартысынан бері қарай белгілі 
болып келеді. Оны қалыптастырушы жэне атау беруші — поляк 
дәрігері Заменгоф. Ол 1887 жылы жарык көрген «Лингвоинтерна- 
ция» (халықаралық тіл) деген еңбегіне эспёранто деген бүркеншік 
атты автор еткен. Эсперанто сөзі «үміттенуші» деген мағынаны 
білдіреді. Қазіргі кезде эсперантоны зерттеушілер одағы да бар, 56 
елде эсперантистердің үлттық бірлестіктері бар. Тіпті 25 радио- 
станциялары эсперанто тілінде хабар таратып түратын көрінеді. 
Бүл тілде оқулықгар, түрлі әдебиеттер шыққан. Лондондагы арнау- 
лы эсперанто кітапханасында осы тілде жазылған 30 мыңдай еңбек 
жиналған көрінеді. Ресейде эсперанто одағы 1925 жылы қүрылып, 
жұмыс істеп келеді.

Эсперантоның сөздік қүрамы үндіеуропа жэне басқа 
да тілдерге ортақ сөздер негізінде жасалған. Онда не бары 16 
грамматикалық ереже, 40 жуық қосымша бар. Әліппесі лагын гра- 
фикасына негізделген, ол 28 таңбадан түрады. Дегенмен эсперанто 
нағыз тіл емес, тілге көмекші, тэжірибе ретіндегі дүние. Әлемдік тіл 
дәрежесін эсперанто сияқты жасанды тіл жасай алмайды.

Сонымен қатар, тілдің пайда болуы, дамуы, әдеби тілдің
қалыптасуы, стильдік тармақталуы туралы мәселелер де тіл жэне
коғам түсінігіне орайласады. Бүл бағыттағы барлық мәселелермен
тіл білімінің қомақты саласы болып табылатын элеуметтік тіл білімі 
ғылымы айналысады. т ^ -

Әдеби тіл

Әдеби тіл - үлт тілінің ең жоғарғы түрі, оның өңделген, 
жөнделген, ең үлгілі саласы. Әдеби тіл — жалпыхалықтық тіл мар- 
жанын жинақтап, сүрыпталған, екшелген, қызметке бай, элеуметтік 
сипаты мен стильдік ерекшеліктері мол сала. Әдеби тілдің 
қалыптасуы жазба тілдің қалыптасып, дамуымен тығыз байланы- 
сты. Сөз жоқ, тілдік материалдарды іріктеп, екшеп, өңдеп қолдануға 
талаптанушылық қай дәуірде болса да және сөйлеу тілінде де бола 
береді. Жазба тілдіщ жоқ кезеңдерінде кең етек алған ауыз әдебиеті
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үлгілершде плдік материалдарды екшеп, іріктеп, өңдеп қолдану 
болмады деу жон болмас, алайда, ауызекі тілдегі өндеу, екшеулер 
мен жазба әдеби тілдегі өңдеу, екшеулер бір емес. Мүндағы өңдеу- 
жөндеулер, екшеп іріктеулер — әлдеқайда жетілген, бір ізге түсіп 
орныққан, бүкіл тілдік қауым таныған, қабылдаған, барлығына 
бірдей міндетті үлгіге, нормаға айналған өңдеулер.

Әдеби тіл жазба тіл негізінде қалыптасып, орнығып, халық 
арасына кең тарағаннан кейін, ол тек жазба түрде ғана емес, ауызекі 
сөйлеу тілі арқылы да іске асып отырады. Әдеби тіл дегеніміз — 
жалпыхалықгық, біргүгас үлттық тілден мейлінше бөлек жагқан 
дүние емес, ол солардың өңделген, жетілген, жоғарғы сатысы, 
жалпыхалықгық тілдің диалект, сөйленіс, жаргон, ауызекі тіл 
сияқты қызметіңің бір түрі. Ол да тарихи кұбылыс. Сондықган 
ондағы өңдеу, екшеп, іріктеп қолдану дегендердің дәрежесі барлық 
тілдерде және барлық дэуірде бірдей болмақ емес, олар да төменгі 
дэрежеден жоғары сатыға біртіндеп көтерілмек.

Үлттық тілде эдеби тілдің болуы шарт болғанымен, әдеби 
тіл болу үшін үлтгық тілдің болуы міндетті емес. Әдеби тіл үлттық 
бірлікке дейін де болған. Ол дәуірдегі әдеби тіл оны қолданушы 
қауымның тарихи жағдайына, мэдени дәрежесіне қарай белгілі бір 
жергілікті диалект негізінде қалыптасуы да немесе күшпен енген 
жат жүрттықгар тілі болуы да мүмкін.

Әдеби тіл кенеттен, ғайыптан пайда болмайды. Ол бүрыннан 
бар белгілі тілдің негізінде жасалады. К. Маркс пен Ф. Эн- 
гельс «Неміс идеологиясы» атты еңбегінде үлт тілі мен әдеби тіл 
қаллыптасуының үш түрлі жолын көрсетеді:

Бүрыннан бар халықгық тіл негізінде жасалады. Мүндай 
әдеби тіл эр хал ықтың өзіне тэн төл тілі болып есептеледі.

Әртүрлі үлттардың, олардың тілдерінің араласып, будандасуы 
негізіндебелгілібіртілбірнешеұлттарәдебитілдерінқалыптастыруға 
негіз болуы мүмкін. Мәселен, Латын Америкасында түратын жиыр- 
ма шақты ұлт, ұлт тілі әдеби тіл ретінде испан тілін пайдаланады, 
ағылшын тілі ағылшындардың да, солтүстік америкалықтардың да, 
канадалықтардың да, жаңа зеландиялықгардың да ұлттық тілі, сол 
сияқты неміс тілі немістердің де, австралиялықтардың да ұлттық 
тілі т.б. Лингвистика гылымында бұлар ортақ тілдер деп атала-



ды. Әрине, негізіне ортақтық жатканымен, бұл ортақ тілдердің эр 
ұлт ішінде қолдануларында, нормасында бір-біріне ұқсамайтын
өзгешеліктер болмай қоймайды.

Өзара туыстас, төркіндес, бір-бірімен тығыз байланысты 
диалектілердің шоғырлануы негізіңде қалыптасады. Мұндай 
жағдайда ол диалектілер ішіндегі басқаларға қарағанда жалпылык. 
ортақтық сипаты молырақ бірі ұлттық әдеби тілдің қалыптасуына 
негіз болуы мүмкін. Қазақ эдеби тілі осылаЙ қалыптасты.

Жазба тіл деген бар да, жазу деген бар. Бұл екеуі өзара 
жақын болғанымен, бір ұғымды білдірмейді. Жазба тіл — баспасөз 
тілі, ғылым тілі. Ал жазу -  әліппе, ойды қағаз бетіне түсіру үшін 
қолданылатын таңбалар жиынтығы. Жазу болған жердің бэрінде 
қапыптасқан жазба тіл, әдеби тіл бола бермейді. Мысалы, қазақ 
халқы да басқа түркі жұрты секілді араб жащуын ертеден бастап 
қолданды. Бірақ, біріншіден, оны қолданушылар сан жағынан 
мейлінше аз болды, екіншіден, жазу болғанымен XX ғасырдың ба- 
сына дейін қалыптасқан жазба тіл болған жоқ.

Әдеби тілдің сипаты да біркелкі болмайды. Көп жағдайда эр 
ұлт тек өзіне ғана меншікті жеке әдеби тілге ие болатындарымен 
қатар, кейдк бір этникалық бірліктің екі бірдей әдеби тілге (жазба 
тілге) ие болатыны бар. Мысалы, мордвалықтар - эрзя-мордва жэне 
мокша-мордва деп аталатын екі тілді, комилер - коми-зырян жэне 
коми-перм деп аталатын екі тілді, т.б. қоладанады. Кейде осының 
керісінше, екі немесе одан да көп халықгардың, ұлттардың ортақ 
бір ғана әдеби тілді қолданатыны да бар. Мысалы, кабардылар мен 
черкестер екі түрлі халық бола тұра, кабарды-черкес тілі деп атала- 
тын бір тілді қолданады.

Әдеби тілдің өзіндік нормасы, сол нормаға негізделген эртүрлі 
стильдік ерекшеліктері болады. Әдеби тіл нормасы тілдік жүйемен
де, жалпыхалықтық тшді қолдануда қалыптасқан тілдік дәстүрмен 
де байланысты, солардың негізінде қалыптасады. Жалпыхалықгық 
тілдің де, әдеби тілдің де нормасының негізі -  тілдік жүйе. Жүйе
-  тілдің құрылымдық мүмкіндігі болса, норма -  сол дерексіз 
құрылым, жүйе мүмкіндіктерінің тілдік мэтін жасау тәжірибесінде 
көрінуі, сөйлеу үдерісіндегі күйі.

Норма тілдік жүйеге негізделеді, дегенмен бұдан оны тілдің 
тек ішкі зандылығынан ғана туатын, тек соган ғана бағынатын,
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қоғамға, тілдік қауым еркіне тәуелсіз, объективті құбылыс деп 
түсінуге болмайды. Тілдік норманы қалыптастырып дамьггуда, рет- 
теп оған сындарлы сипат беруде тіл иелері, тіпдік қауым шешуші 
қызмет аткарады.

Тіл білімінде тілді қолданудағы заңдылықтарды сөз еткен- 
де узус (латынша -  әдет, дағды, ереже д.м.), норма деген термин- 
дер қолданылады. Бұл екеуі өзара жақын байланысты болса да, 
бір құбылыс емес. Узус -  этникалық топ өкілдерінің тілді қолдану 
үдерісінде қалыптасқан, орныкқан дэстүрі, дағдысы, ережесі. Ал 
норма деген термин тек эдеби тіл үлесіне ғана тиесілі де, узус жал- 
пы тілдік норма, тілдік дәстүр дегенді білдіреді. Яғни, узустың 
мағынасы кең эрі ондагы талап нормадағыдай қатал да, берік те 
емес. Узус диалектілік, әлеуметтік ерекшелікгеріне қарамастан, 
тілді қолданудағы барлық көріністерді, қүбылыстарды қамтиды. 
Ал, олардың ішінде нормаға жататыны да, жатпайтыны да болады. 
Мүндай еркіндік әдеби нормаға түспеген тілде кездесе береді. 
Бірак бүдан әдеби үлгіге, нормаға түспеген тілді бейберекет жатқан 
жүйесіз, заң-ережемен шекгелмеген бірдеме деп түсінуге бол- 
майды. Норма тілдін ішкі заңына, жүйелік құрылымына тәуелді, 
соның қажетінен туатын объекгивтік құбылыс емес, қоғамдық 
қажеттіліктен туады. Оны реттеп, бір жүйеге келтіріп, заңдастырып 
отырагындар тілді колданушылар, мемлекеттік орындар. Әдеи 
нормада узусқа қарағанда тілдік материалдарды пайдалануда 
саналылық. жауапкершілік мейлінше күшейеді.

Әдеби норма бірізді, тұракты болады дегенді абсолюпгтік мэнде 
түсінуге болмайды. Бірізділік деген бірқалыпта қатып қалу деген 
емес, эртүрлі нұскада келу әдеби нормаға да тэн. Олай болмаған 
жагдайда, ол сымбаттылықган, тартымдылықтан. бейнеліліктен 
айырылған, семиотикалық таңбалар сияқгы тіл болып шығатын еді.

Тіл және мэденнет

Тіл мен мәдениеттің өзара байланыстылығы, тіл туралы 
гылымды мэдениеттің негізгі формасы ретінде танушылық тіл та- 
рихы кезеңдерінде де, заманауи тіл білімінде де өзекті мәселелердің 
қатарынан орын алады. Мэдениет -  адамзат қоғамының өндірістегі, 
қоғамдық жэне рухани оміріндегі жетістігінің көрсеткіші. 
Әдетте мэдениетті материалдык жэне рухани деп екі үлкен топқа
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бөліп қарайды. Мәдениет термині дегенмен де халықтың руха- 
ни өміріне қатысты қаралса керек. Көне заман мәдениеті, орта 
ғасырлық мәдениет, т.б. деп бөліп қараймыз. Жекелеген тұлға өз 
халқының мэдениетін эртүрлі танытады. Ол еңбек пен түрмыс 
мэдениетінде, сөйлеу мэдениетінде көрінеді. Тіл, негізінен алғанда, 
рухани мәдениетпен, қоғамның гылыми өмірімен, философиямен 
тығыз байланысты. Оның үстіне тілдің өзі де халықтың рухани 
мәдениетінің бір бөлігі болып табылады. Тілде үлттық мәдениеттің 
формасы ретінде хал ықаралық жэне үлттық, қогамдық жэне жаппай 
мәдениет түрлері көрініс табады. *

Сонымен бірге тіл мен мэдениеттің өзге де бөлшектері 
арасындағы екі жақты байланысты айта кету керек. Мәселен, эдеби 
тілдің қалыптасуына саяси-экономикалық, мэдени-тарихи фактор- 
лар айтарлықтай ықпал етеді.

Ұсынылатын әдебиеттер:
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Тақырып: ТІЛ ЖӘНЕ САНА. ТІЛ ЖӘНЕ ОЙЛАУ

Қарастырылатын мэселелер: «Сана» және «ойлау» 
терминдерінің айырмашылыгы. Тіл және сана. Тілменойлау.

'щг-'

«Сана» жэне «ойлау» терминдерінін айырмашылығы

Түрлі ойлардың өзара қарым-қатынас жасап, оны үрпақтан- 
үрпаққа жеткізуші қүрал болғандықтан да тіл үлттық мәдениет 
формасы ретінде сана және ойлау деген категориялармен үнемі 
байланыста жүреді. Жалпы «ой», «сана», «ойлау» терминдері 
көбінесе балама ретінде жүмсалады. Дегенмен «сана» терминінің
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қолданылу жайы басқарақ. Оған байланысты мынадай арнайы 
терминдер қолданылады: «дүниетаным», «идеология», «халықтың 
сана-сезімі». «Сана» терминін адамның жүйке-ми жүйесі іс-
әрекетінің көріну процесі десек, ал «оилауды» оір нэрсені түсіну, 
тану, корыту түріндегі көрініс процесі деп танимыз.

Ой ойлаудың нақты нэтижесі болып саналады. Ал ойлау - 
адам миының қызметі. Бүл бір нәрсе туралы ойлап, талқылауға, 
ой қорытып, баға беруге қабілеттілік деген сөз. Ойлау -  негізгі 
бөлік болып саналғанымен, ол сананың бір бөлшегі ғана. Ойлау да 
қарым-қатынас секілді вербалды жэне бейвербалды болып келуі 
мүмкін. Бейвербалды ойлау шындықты қабылдау нәтижесінде 
қалыптасқан, содан соң есте сақгалған көріктеу-сезім бейнелерінің 
көмегімен көрініс табады. Бейвербалды ойлау эртүрлі деңгейде 
жан-жануарларда да бар. Бейвербалды ойлаудың ең жоғары дамыған 
түрлерін, әрине, адамдардан табамыз. Вербалды ойлау сөзде көрініс 
табатын эр алуан түсініктерден, саралаудан түрады, түрлі болжам- 
дар мен теорияларды талқылайды, сараптайды, қүрады. Ол тілде 
түрақгалған формаларда көрінеді, яғни ішкі жэне сыртқы сөйлеу 
үдерістерінде жүзеге асады. Вербалды ойлау адам баласы ойының 
маңызды бір бөлшегі болып табылады.

Ойлау бейнелі, техникалық жэне логикалық болып 
келуі мүмкін. Бейнелі ойлау жанды қабылдауды, түсініктің, 
бағалаудың бірлігін қамтиды. Ол поэтикалық сөйлеуден, көркем 
шыгармалардан, сурет өнерінен, музыкадан, архитектурадан, кино- 
фильмдер мен телефильмдерден көрініс табады. Техникалық ой- 
лау бейне мен түсінікті техникалық жағынан біріктіреді. Логикалық 
ойлау түсініктерді дүрыс пайдалану мен байымдауды дүрыс қүруда 
қолданылады.

Тіл және сана

Тіл, ең алдымен - сана әрекетін қалыптасыру қүралы. 
Екіншіден, тіл -  адам санасының екінші бір бөгде санаға жеткізілу, 
түсінілу қүралы. Үшіншіден, тіл — жүмыс істеуші сананың сөйлеу 
актісінің қүралы. Осылардың бәрін жинақтай келгенде, тіл сөйлеу 
үлгілерінің шындықпен сай келетіндігін салыстыра отырып, 
сананың іс-әрекетін бақылап отырады. Ал сана тілмен қарым-
қатынасы жөнінен алғанда, плдің лексика-семантикалық жүиесінде
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үзіліс жасап түратын құбылыс. Сонымен қатар ол тілдің сөйлеу 
қызметіндегі негізгі басқыш болып табылады.

Тіл және ойлау

Тіл мен ойлау мәселесі тек тіл гылымына гана емес, филосо- 
фия, логика, психология салаларына да қатысы бар қүбылыс. Себебі, 
тіл де, ойлау да адам миының туындысы, екіншіден, тілде де, ойла- 
уда да элеуметгік жэне биологиялық жақтгр үштасып, бір-бірімен 
өзара бірлікте болады. Адам баласының өзара пікір алысуы тіл 
арқылы жүзеге асады. Адам ойын тіл арқылы жеткізеді. Тыңдаушы 
да сөйлеушінің сөзін тіл арқылы түсінеді. Ойдың жарыққа шыгуы 
тікелей тілге қатысты. Сондықган да «Тіл дегеніміз — ойдың тікелей 
шындыгы» деп таньшады. Кейбір галымдар тіл мен ойлауды екі бөлек 
қүбылыс, ешқандай байланысы жоқ деп түсіндіреді. Мысалы, Н. Я. 
Марр былай дейді: «Тіл дыбыстар арқылы көрінетін болгандықтан 
гана өмір сүреді, ойлаудың қимылы мүндай көрініссіз-ақ болады». 
Бүл дүрыс емес. Тіл мен ойлау үдерістері өзара тыгыз байланысты 
қүбылыстар.

Тіл мен ойлау арасындагы қарым-қатынас біздің дәуірімізден 
көп бұрын басталган. Олардың қагынасы жоніндегі пікірлерді, 
көзқарастарды төрт үлкен жікке топтастыруга болады. Олар:

1) Тіл мен ойлау тепе-теңдік бірлікте, ешқандай өзгешеліктері 
жоқ дейтін козқарас. Бұл —менталистік багыт деп аталады. Өкілдері: 
неміс галымдары Ф. Э. Шлейермахер, И. Г. Гаман, т.б.;

2) Тіл мен ойлау арасында ешқандай бірлік, ұқсастық жоқ, 
екеуі екі бөлек дүние дейтін көзқарас. Өкілдері: неміс галымы Ф.
Э. Бенеке; . ,.

3) Тілдің рөлін асыра багалап, тіл мен ойлауды өте жақын 
деген көзқарас. Өкілдері: неміс галымы В. Гумбольдт, француз 
галымы Л. Леви-Брюль;

4) Тіл мен ойлау өзара тыгыз байланысты, бірінсіз бірі өмір 
сүре алмайды, бірақ бұлардагы бірлік абсолюттік, тепе-теңдік бірлік 
емес, эрқайсысының өзіндік дербестіктері, қайшылықтары бар 
дейтін көзқарас. Тіл мен ойлау жөніндегі дұрыс пікір соңгы багыт.

Тіл мен сананың арасындағы қатынас екі жақгы: екеуінің 
де өзара бір-біріне берері де, бір-бірінен алары да аз емес. Тіл - 
ой-сананы қалыптастыратын, оны материалдандырып жарыққа
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шығаратын, басқаларға білдіретін, ой сана табыстарын сақтап, оны 
кейініі ұрпакка жеткізетін құрап. Еңбек ету кезінде тілдің көмегі 
арқылы қалыптасып, жетілген ой сана кейін де тілге кері әсерін, 
ықпалын тигізеді. Тілді жүйелі, дұрыс қолдануда ой сананың 
агқаратын рөлі ерекше. Себебі ойлау процесі дұрыс қойылмаған, 
орнықты, нақты болмаса, оны жеткізуші тіл құрапы лайықты 
шықпайды. Ой-сана -  сөйлеудің мақсатқа сай болуын қамтамасыз 
ететін бақылаушы. Тілдің сөздік құрамында, грамматикасында 
болып жатқан жаңалықтар, өзгерістер ой сананын ретгеушілік, 
басқарушылық эрекеттерінің жемесі болып табылады. Тілдік 
механизмнің қозғалысқа келіп, сөйлеу эрекетінің пайда болуында 
да ой сананың, мидың қатысы мол.

Бұл айтылғандарға қарамастан тіл мен ойлау арасында 
айтарлықгай өзгешеліктер де аз емес. Мысалы, ой — тілдің, тілдік
элементтердщ идеялық жағы, тіл арқылы оерілетін мазмұнның 
негізі. Тіл мен ойлау бір бутіннің екі саласы, бірі -  материалдық 
(сыргқы пішіні) жағы болса, екіншісі -  идеялық (ішкі мағынасы) 
жағы. Сондықтан ойлаудың танытқыштық қызметін сөз еткенде 
тілге соқпай, ал тілдің семантикалық жағын сөз еткенде ойлауға 
соқпай өтпеуге мұлдем болмайды. Тілдік элементтердің мағыналық 
жағы тілді ойлаумен ұштастыратын дәнекер, желі. Осы мағыналық 
желінін бір басында тіл, бір жағында ойлау тұрады. Осы тұрғыдан 
алғанда, тіл мен ойлауды қатынастьщ екі мүшесі, екі элементі деуге 
болады.

Тіл мен ойлау өзара қызметі мен құрылымдары жағынан 
жекеленеді. Ойлаудағы мақсат нысанды танып білу, жаңа мәлімет, 
тың білім табу болса, ал тіл ойды жарыққа шығару, оны сақтап 
кейінгі ұрпаққа жеткізу міндетін атқарады. Екеуінің тағы бір 
айырмашылығы, ойлаудың логикалық заңы -  жалпыадамзаттық
оолса, ал тілдщ негізгі элементтері — грамматикалық құрылысы, 
сөзжасам жүйесі бұлар жалпы адамзатгық емес, жеке ұлттық болып 
табылады. Әрбір этнос ойды өзінше қалыптастырып, өзіне ғана тән 
амалдармен жарыққа шығарады. Сондықган да эр этнос өкілі өз тілі 
тұрғысында, өз тілі негізінде ойлайды.

Тіл мен ойпау арасындағы байланысты зерттейтін ғылым са- 
ласы менталингвистика деп аталады. Мента -  ақыл, ой, ойлау деген
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мағынаны білдіреді. Менталингвистика - экстралингвистиканың 
бір саласы, яғни екеуі де тілдің сыртқы дүниемен байланысын 
қарастырады. Тілде де, ойлауда да әлеуметтік, жалпыадамдық 
сипатпен қатар индивидуалдық та қасиеттер бар. Бүл касиеттері 
олардың қатынасын күрделендіре түседі.

Тіл екі жақты қүбылыс: оның бір жағы -  сыртқы дыбыстық, 
материалдық жағы да, екіншісі -  ішкі мазмүндық, логикалық 
жағы. Тілдік элементтердің логикалық жаяы дегеніміз — олардың 
білдіретін мағыналары, атқаратын қызметі. Тілдікэлементтерсөйлеу 
проңесінде қандай қызмет атқарса, сол олардың мэні, магынасы бо- 
лып саналады. Мағына деп тілдік түлғалардың семантикалық функ- 
циясын айтады. Тілдік элементтердің магыналық жағы тіл білімінде 
семантика деп, оны зергтейтін гылым саласы семасиология деп ата- 
лады. Тіл мағынасында бейнелеуіштік те, коммуникативтік те сипат 
бар. Тілдің танымдық қасиеттері осы екеуінен көрінеді.

¥сынылатын әдебиеттер:
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2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
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Тақырып: ТІЛДІҢ ТАҢБАЛЫҚ СИПАТЫ

Қарастырылатын мэселелер: Жалпы семиотика үгымы 
туралы. Тілдік семиотика үгымы туралы.

Ж алпы семиотика үгымы туралы

Тіл білімі — табиғи тіл туралы ғылым. Тіл — қогамның 
ең маңызды байланыс қүралы жэне ой-санамен байланысты 
болғандықтан әлеуметтік (гуманитарлық) пэн ретінде адам мен 
қоғамды зерттейді. Табиғи тіл — ең маңызды таңбалық жүйе 
болғандықтан, тіл білімі семиотикалық пэн ретінде қарастырылады. 
Семиотика — хабарды сақтап, басқаға жеткізе алатын эртүрлі
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таңбалық жүйелердщ қүрылысы мен қызметін зерггейтін ғылыми 
пэн. Ғылымда таңбалар туралы ілім семиотикадеп аталады.

Таңбалар жүйесі екіге бөлінеді:
А) Тілдік таңбалар;
Ә) Тілдік емес (шартты) таңбалар.
Тілдік таңбалық сипаты сөз болғанда, бүтіндей тілдің 

жэне оның элементтерінің объективті болмыстағы заттар мен 
күбылыстарға қатыстылығы жэне олармен жанама түрде байла- 
нысу дәрежесі ескеріледі. Тілдік бірліктердің таңбалық қызметіне 
олардың адамның танып білу әрекетінің нәтижелерін жалпылап 
білдіру қасиеті мен адамның қоғамдық-тарихи тәжірибелерінің 
қорытындыларын тіркеу жэне сақтау қасиеті енеді. Жалпы таңба 
атаулының, әсіресе, тілдік таңбаның айрықша белғісі оның 
табиғаггының екі жақгылығында. Таңбаның екі жағы -  таңбалаушы 
мен таңбаланушы жақтары тілде олардың абстракңиясы, сэулеленуі 
түрінде тіркеледі, сөйлеушінің санасында мағыналар түрінде жэне 
таңбалық форманың сезімдік образдары түрінде сақгалады. Белгілі 
бір нэрсені білдіру, хабарлау қызметін атқарып түрған материалдық 
көрсеткіш таңбалаушы деп аталады да, ал ол білдіріп түрған 
мағына таңбаланушы деп аталады. Мысалы, бағдаршамды алайық. 
Оның жасыл жарығы таңбалаушы да, ол білдіріп түрған мағына 
таңбаланушы болып есептеледі.

Ғылымда таңба атаулы негізгі жэне көмекші таңба деп екіге 
бөлінеді, негізгі таңба ретінде тілдік таңбалар алынады. Негізгі 
таңбаларға тілдің ең кіші бөлшегінен бастап ең ірі синтаксистік 
конструкцияларғадейінгі элементтержатады. Көмекшітаңбалардың 
өзі бірнеше түрге бөлінеді. Мәселен, графикалық таңбалар (ма- 
тематикада қолданылатын есептер, мөр, т.б. бүлар көру мүшесі 
арқылы қабылданады), акустикалық таңбалар (түрлі сигналдар, 
дүрілдер, гудоктар, т.б., бүлар есту мүшесі арқылы қабылданады), 
ақша таңбалар (эр елдің ақшалары), т.б.

Таңба ойдағы мазмүн мен жіктелген дыбыстардан қүралады. 
Таңбаның осы екі қыры арқылы адам санасында қоршаған орта, 
оқиғалар мен деректер бейнеленіп қабьшданады. Тіпдік таңбаның 
жиі кездесетіні — сөз. Кез келген дэуірде, қай тарихи терең 
кезеңді алмайық, тіл көне дэуірдің мүрагері ретінде сипатталады.
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Қоғам тілді алдыңгы буыннан дайын күйінде кабылданатын мүра 
ретіндегі өнім деп біледі. Ал лингвистиканың жалгыз нактылы 
нысаны -  қалыптасып үлгірген тілдің қалыпты эрі тұрақгы өмірі. 
Тілдің кез келген қалпы, тілдің өзгермеуін түсіндіре алатын тарихи 
факторлардың өнімі болып саналады.

Тілдің үздіксіздігін қамтамасыз етіп тұрган уақыт оган да 
қарама-қарсы әсерін тигізеді, ягни, тілдік таңбларды белгілі бір 
жылдамдықпен өзгертеді, сондықтан бұл я$ерде тілдің өзгеруі ту- 
ралы айтуга болар еді. Түптеп келгенде, бұл екі дерек бірін- 
бірі анықгап тұрады. Таңба өзгеріске түседі, өйткені оның өмірі 
жалгасуда. Кез келген өзгерісте бұрынгы материал сақгалып отыра- 
ды. Уақыт аралыгындагы өзгеріске эртүрлі формалар тэн, олардың 
әрқайсысы лингвистика теориясындагы үлкен тараулардың мате- 
риалы болып отырады. Қандай өзгеріс болса да, олар әрқашан 
таңбаланушы мен таңбаланушы арасындагы қатынастың өзгеруіне 
экеп согады. Мысалы, көне неміс сөзі «сігійеіі/дриттейл» - үштен 
бір, қазіргі неміс тілінде «сігійеі/дриттел». Бұл жерде ұгым өзгермесе 
де, ұгым мен таңбалаушының қатынасы екі жақты өзгеріске түскен; 
таңбалаушының материалдық қыры гана емес, грамматикалық 
формасы да өзгерген. Таңбаның уақыт аралыгында үздіксіз болып, 
уақыт ішінде өзгеріп отыруы жалпы семиологияның ұстанымы 
болып табылады. Сонымен таңба жайлы ой-тұжырымдарды 
қорытындыласақ:

Тіл қызметіне тіл мен сөйлеу енеді. Тіл — жеке адамга 
басқаларды түсініп, өзін түсіндіре алатын тілдік машықтардың 
жиынтығы. (Ф. де Соссюр)

Тіл болу үшін сөйлейтін ұжым қажет. Тіл ұжымнан тыс өмір 
сүрмейді, өйткені тіл семиологиялық құбылыс.

Тілдік семиотика үгымы туралы

Тілдің таңбалық сипаты оның негізгі ерекшелігі болып келеді. 
Тілдіңтаңбалықтабигаты эсіресе, Б. деКуртенэ мен Ф. деСоссюрдің 
еңбектерінде жан-жақты талданган. Тілдік таңбаның тілдік емес 
таңбадан ерекшелігі бар. Ол айырмашылық, ерекшелік мынада — 
тіл мазмұнды гана білдіріп қоймайды, сонымен бірге адамның 
хабарланатын жайга қатысын, қалай қарайтынын, ішкі эмоциясын 
да білдіреді. Тіл логикалық ойлаумен гана емес, сонымен бірге
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адамдардың психикалық дүниесімен де байланысты болады. Ал 
мұндай қасиет таңбалардың басқа жүйелерінде, мысалы, транспорт 
сигнализациясында жоқ. Тілден басқа барлық таңбалар қолдан жа- 
сапады. Ал тілдік таңбалардың дамуы қоғам мүшелерінің еркіне 
бағынышты емес. Тілдік емес таңбалар шартты түрде келісім 
бойынша жасалатындықтан, ол өзгеріске үшырап отыруы мүмкін. 
Ал тілдік таңбалар бүндай өзгеріске көнбейді. Сонымен қатар, 
барлық таңбалардың жүйесі дыбыстық тілге негізделеді.

Тілд і к емес таңбал ар жүйес і нде таңбаның б ір ғана преди каттық 
мәні бар түрі болады. Ол үсақ таңбаға бөлшектенбейді. Сондықган 
бүларда иерархиялық қатынас деген жоқ. Бүл таңбаларда қандай 
қызмет атқарса да, сол мағынасы өзгермейді. Тілдік емес таңбаның 
өнімсіз болатыны сондықган. Ал тілдік таңбалардың қүрылымы 
мен жүйесі өте кең, түрлі қызмет аясында көріне алатын қүбылыс 
деуге болады. Олардың тілдік емес таңбадан гөрі икемді, көп 
функционалды болатын себебі, ол түрлі қызметте, атап айтқанда, 
информативтік, коммуникативтік, эмоционалды-экспрессивтік, 
парадигматикалық, репрезентативтік, сигнификативтік те қызмет 
атқара алады. Эмоционалды-экспрессивтік қызмет тек тілдік 
таңбаларда ғана болатындығын атап өту керек.

Тілдік таңбалардың тағы бір ерекшілігі - оның қолданушылар 
еркіне тэуелсіз болуы. Мысалы, мүнда таңба мен таңбаланушы 
арасында еркіндік басым, ол белгілі бір тәуелділікке бағынбайды. 
Яғни, загг пен оны білдіретін үгым арасындағы қатынас еркін түрде. 
Оның мәнін ешкім де дәлелдеп бере алмайды (тау неге тау деп 
атачады? т.б.).

Тілдік таңбалар атқаратын қызметіне қарай, білдіретін 
мағыналарына қарай екі жақгы, жартылай екі жақты, бір жақты 
деп бөлінеді. Екі жақгыға сөздер, сөйлемдер, сөз тіркесітері жата- 
ды, жартылай екі жактыға көмекші морфемалар жатады, бір жақты 
таңбаларға фонемалар жатады. Бүлай бөлінуі олардың функция- 
ларына байланысты. В. Гумбольдт, Ф. де Соссюр, Б. де Куртенэ 
сынды ғалымдар айтқан тілдің екі жақгы қүбылыс екендігін негізгі 
дәлелдейтін бірлік -  сөз. Сөздің материалдық жағы мен идеялық 
жағы бірінсіз-бірі өмір сүре алмайтын дүние. Бүл сөйлеу үдерісінде 
эбден дәлелденген.
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Тақырып: ТІЛДІҢ ЖҮИЕЛІК, ҚҮРЬІЛЫМДЫҚ СИПАТЫ

Қарастырылатын мәселелер: «Жүйе» мен «қүрылым» 
үгымдарыныц арақатысы. Тйі бірліктерініц қалыптары. Тіл 
жүйесіндегі қатынастар. §§Н »

Жүйе» мен «қүрылым»

функциясы бар, бір бүті
жүйелі қүбылыс ретінде өмір сүреді. Бүл ретте жүйе мен қүрылым 
деген терминдердің ара қатынасын анықтап алу керек. Бүтіннің 
элементтерінің арасындагы қатынастардың схемасы, эдетте, 
қүрылым деп аталады. Ал, жүйе белгілі бір қүрылымның болу- 
ын аңгартады. Өрбір жүйе өзара байланысты үш түрлі белгіден 
(атрибуттан) түрады: қүрылымның, субстанцияның (мэннің) жэне 
қызметтің (функцияның) үштасып бірігіп келуінен қүралып, өмір
сүреді. қүрылымнан
Тілдің жүйелі сипаты оның барлық деңгейінен — фонетика, лексика, 
грамматика салаларынан көрінеді. Сондықтан адам баласы белгілі 
бір шет тілін меңгере алады. Ал тіл жүйесіз нэрсе болса, тілді
меңгеру мүмкін емес. - . . „ . .  -’ 7

Жүйеге байланысты айтылуга тиісті тагы бір пікір -  
тілдегінің барлыгы бірдей жүйелі ме, жүйесіздік деген онда бола 
ма деген мәселе. Тілге тэн басты қасиет оның жүйелілігі, деген- 
мен тіл жүйесіне жатпайтын кейбір ережелер де бар. Мысалы, 
грамматикада зат есімдердің кейбір түрлерін жіктеуге болады 
(студентсің, студентпіз), ал кейбіреулерін жіктеп айтуга болмай- 
Ды (кітап, дәптер). Бүл жагдай тілде мүмкіндіктің мол екендігін,
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оның жүйесінің ашықтығын, оны жеріне жеткізе пайдалану мүмкін 
еместігін көруге болады.

Тіл бірліктерінің қалыптары

Дыбыс тілінің эртүрлі элементтердің кездейсоқ жиынтығы 
емес, бөлшектері өзара тәуелді, өзара тығыз байланыста, шартты 
қатынаста түратын біртүтас, бір бүтін күрделі түлға екендігін алғаш 
айтқан ғалым -  В. Гумбольдт. Ол тілдердің қайсысында болса да, 
екі түрлі түлға, сала болады: оның бірі -  тілдің сыртқы формасы- 
на жататын материалдық сала да, екіншісі -  тілдің ішкі формасына 
жататын идеялық жағы. Осы екі форма бірігіп тілдің қүрылымын 
қүрайды дейді. Ғалымның бүл пікірін ары қарай Б. де Куртенэ мен 
Ф. де Соссюр болды. Бірақ Ф. де Соссюр тіл өз алдына түйықталып 
жатқан жүйелерден түрады, өзара шарттас қатынаста түратын эле- 
ментгерден қүралады, сол себепті тіл жүйесінің тек синхрондық 
күйі зерттелуі керек, ал, тіл жүйесін диахрондық түрғыда зерттеу 
тілдің жүйелік қалпын нақты көрсетпейді деп есептеген. Дегенмен, 
Ф. де Соссюрден кейінгі зерттеушілер тіл жүйесі деген үғым тілдің 
синхрондық күйімен бірге диахрондық күйіне де қатысты екенін 
анықгады.

Тіл жүйесіндегі қатынастар

Тілдік жүйені қүраушы негізгі түлғалар -  фонетика, лексика, 
грамматика. Бүлар ғылымда ярус (қабат), уровень (деңгей) немесе 
жүйе я қүрьшым элементтері деп аталады. Жүйе элементтері жүйе 
мүшесі ретінде жүйе қүрамына еніп, өзі сияқты басқа түлғалармен 
не тікелей немесе жанама түрде байланысқа, қатынасқа түседі. 
Бүл байланыстардың мынадай типтік түрлері бар: синтагмалық, 
парадигмалық және иерархиялық қатынастар.

Синтагмалық қатынас грек тілінен аударғанда алғашында 
бір нәрсенін қосылуы, жалғасуы деген мағынаны білдірген. Қазіргі 
заманауи тіл білімінде тілдік элементтердің өзара тіркесе жалғасуы 
дегенді білдіреді. Синтагмалық қатынасқа алдыңғысы кейінгісіне 
тіркесе, жалғаса айтылатын я жазылатын элементтер байланы- 
сы жатады. Ол элементтер байланыстарының ең алғашқысы. 
Синтагмалық қатынасқажататын бір тектес түлғалар мыналар: мор- 
фема мен морфема, сөз бен сөз, (үй+иіік, от+агасы, қоралы қои).
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Құрылымы, мағынасы, қызметі жагынан эр тектес болып келетін 
тұлғалар синтагмалық байланысқа келе алмайды. Мысалы, дыбыс
пен сөз, сөз бен сөйлем, т.б. | | 1

Тіл жүйесіндегі синтагмалардың, синтагмалық қатынастың
негізінде тіл жүйесін зерттеудің негізгі аспекгілерінін бірі синтагма- 
тика қалыптасқан. Оның қарастыратыны -  жүйелі түрде орналаскан 
тілдік тұлғалардың сөйлеу кезінде өзара тікелей байланысқа түсіп 
тіркесуінен туатын синтагмалық қатынастарды талдап зерттеу. 
Синтагматика парадигматикаға қарсы қоиылып қарастырылады, 
өйткені ол тілдің бір мезгілдік деңгейіндегі күйін, яғни танихына 
бармай, оның көлденең бағытта байланысатын күйін зерттейді.

Парадигмалық қатынас грек тілінен ауысқанда мысал, 
үлгі деген мағынаны білдіреді. Парадигмалық қатынас қүрамына 
енетіндер -  мағыналық, қүрылымдық жақгарынан бірыңгай болып 
келетін тұлғалар. Мысалы, септік жалғаулар парадигмасы, фонема- 
лар парадигмасы, т.б. Оның құрамына өзара синтагмалық қатынасқа 
келе алатын тұлғалар енеді.

Тіл жүйесіндегі парадигмалардың, парадигмалық қатынастың
негізінде тіл жүиесін зерттеудщ негізп аспектілерінщ оірі пара- 
дигматика қалыптасқан. Оның қарастыратыны -  парадигмалық 
қатынастардың құрылымын, топтарын, жікгелуін, қызметін зерт- 
теп анықтау. Бұл құбылыс синтагматикаға қарсы койылады, себебі 
ол тілдің бір мезгілдік емес, эр мезгілдік күйін, яғни ассоциялық 
қалпын, тіл элементтерінің тік бағытта байланысуын зерттейді.

Иерархиялық қатынас эр тектес тұлғалар байланысы дегенді 
білдіреді. Қатынастың бұл түрі ұсақ парадигмалық топтағылардың 
өздерінен бір саты жоғары тұрған парадигмалықтоппен байланысы- 
на негізделеді. Мысалы, дыбыстар материалдық көрсеткіш ретінде 
морфемалардың құрамына енсе, морфемалар сөз құрамына, сөз сөз 
тіркестері немесе сөйлем құрамына енеді. Иерархиялық қатынас 
нэтижесінде тіл қабаттары өзара байланысқа келіп, біртұтас тілдік 
жүйе құрайды, сөйтіп, бүкіл тілдік механизм тұтасып қимыл жасай-
ды. ■'

Тілдегі қалыптасқан белгілі бір жүйе арқылы адам өзінің алу- 
ан түрлі ойын сөйлеу арқылы басқаларға жеткізеді. Тіл бүтін, ке- 
сек жүйе бола тұра, өз ішінен іртүрлі ұсақ жүйелерге бөлшектенеді.

42



Бұндай біртұтас жүйелер жүйесін гетерогендік жүйе (эртүрлі, 
эр текті деген магынада) деп агалады. Гетерогендік жүйе эр тек- 
тес түлгалардан қүралады, ягни фонетикалық, лексикалық, 
грамматикалық жүйелер осыган енеді. Ал тілдің үсақ жүйелер тобы 
гомогендік жүйе (бір түрлі, бір тектес деген магынада) деп агалады. 
Гомогендік жүйе бір тектес түлгалардан қүралады. Тілдің эр қабаты 
өз алдына жеке бір гомогендік жүйе болып есептеледі. Гетерогендік 
жүйе (жалпытіпдік) мен гомогендік жүйе (үсақ) арасында елеулі 
айырмашылық бар. Гетерогендік жүйе бір тектес элементтерден 
қүралатындыктан, ол үнемі иерархиялық қатынаста болады. Ал 
гомогендік жүйе не синтагмалық, не парадигмалык қатынаста бола 
береді.

Гомогендік (үсақ) жүйелер де өз ішінен тагы эртүрлі үсақ 
салапарга болшектенеді. Мысалы, тілдің дыбыстық құрамы өз ал- 
дына тұтас бір жүйе. Оның құрамындагы элементтердің, яғни жүйе 
мүшелерінің барлыгына ортақ қасиет — олар жеке қолданылмайды, 
жеке тұрғанда еш мағына білдірмейді. Олардың мэні өзара 
байланысқанда ғана ашылады. Мұндай байланыста тұрғанда 
сөз жасауға қажетті ең кіші элемент ретінде пайдаланылады да, 
сигнификативтік қызмет (сөз мағынасын ажырату, бір сөзді екінші 
сөзден бөліп таныту) атқарады. Осы жерде пікір таласы келіп 
шығады. Бірқатар ғалымдар өзара салыстыруға, біріне-бірін қарсы 
қоя қарауға болатын, өзара байланыста, шарттық қатынаста тұратын 
бір тектес элементтер бір жердің бэрінде де жүйе бар дегенді ай- 
тады. Ал енді біраз ғалымдар тілдік жүйеге ұсақ компоненттердің 
бэрін бірдей жатқыза беруді қолдамайды. Олар белгілі бір тілдік эле- 
менттер тобын бір жүйе, гомогендік жүйе деп санауға синтагмалық, 
парадигмалық қатынастардың болуын ең негізгі критерий ету 
керек, олай етпесе парадигмалық бір топ құрамына енетін 
элементтердің де жүйелік белгіге жатқызылуы мүмкін дейді. Бұл 
тұрғыдан алғанда, екінші топтың пікірін қолдауға болады.
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Тақырып: ТІЛ ДЕҢГЕЙЛЕРІ. ГРАММАТИКАЛЫҚ
КАТЕГОРИЯЛАР

Қарастырылатын мәселелер: Тіл деңгейлері птурачы 
түсінік. Грамматикалыц категория мәселесі.

Тіл деңгейлері туралы түсінік

Тіл жүйесіндегі басты мэселелердің бірі тіл деңгейлерімен
байланысты қаралады. Тіл деңгейлерін білудің теориялық та,
практикалық та мэні зор. Теориялық мэні — тілдің қүрылымдық
жүйесінің дамуын жете түсінуге мүмкіндік беретіндігінде. Себебі,
тіл жүйесінің элементтері бірыңгай емес, олар өзара тыгыз байланы-
ста бола отырып, тіл бірліктерінің сипатына қарай өз ішінен эргүрлі
деңгейге бөлінеді. Ал практикалық мэні — тілдің қүрылымын,
оның элементгерін деңгейлер дэрежесінде қарастыру тіл жүйесін 
үйренуді жеңілдетеді. , : Р

Тіл жүйесіндегі бірыңгай тіл бірліктерінен түратын шагын 
жүйелер тіл деңгейлерін жасайды. Деңгей жасау сипатына тек 
деңгейлік шартқа сай келетін, ягни парадигмалық дэне синтагмалық 
түргыда деңгейлік тіл бірліктерімен қатынасқа түсуге қабілетті 
тіл бірліктері ғана ие блолады. Мысалы, фонемалар фонемалық 
қатар жасай отырып, сөйлеу үстінде тек фонемалармен, морфе- 
малар парадигматикалық қатынаста тек морфемалармен, сөздер 
синтагматикалық қатынаста тек басқа сөздермен тіркесе алады. 
Осылайша фонемалар жүйесі тіл деңгейін жасайды. Бір деңгейдегі 
тіт оірлікгері баска деңгейдегі тіл бірліктерімен иерархиялық (са- 
тылап) қатынас аркылы байланысқа түседі. Ал, деңгей ішіндегі тіл 
бірліктерінің, мысалы, фонемалардың, морфемалардың, сөздердің 
жеке топтары өз алдына бөлек тіл деңгейін жасай алмайды.
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Тіл деңгейі мынадай принциптер негізінде қалыптасады:
Бір деңгейге жататын тіл бірліктері біртектес болуы шарт. 

Мысалы, фонемалар жүйесі мен олардың бірыңгай жиынтыгынан
түрады.

Бір деңгейге кіретін тіл бірліктері одан жогары келесі 
деңгейдің қүрамына қатысты болуы шарт. Мысалы, фонемалар 
өзінен жогары түрган сөздерді жасауга қатысып, морфемалық не 
лексикалық деңгейлермен байланыста келеді.

Тіл деңгейінің эрқайсысы басқа деңгейдің қүрамына қатысты 
болганымен, өзіне тэн белгілерін, қасиетін, ерекшелігін жоймайды, 
өзінің дербестігін сақтап қалады.

Әрбір деңгей, оган кіретін тіл бірліктері эрі тілдік таңбалар
болып табылады.

Сөйтіп, бүл принцип бойынша тіл деңгейлерінің төменнен 
жогарыга қарай біртіндеп күрделеніп отыратыны, эрбір тіл 
деңгейінің автономиялық, дербестік сипаты бар екені байқалады.

Тілдің қүрылымдық, деңгейлік жагы ХІХ-ХХ гасырлардагы 
тіл білімінде жиі сөз болды, дегенмен оны топтауда бірізділік бол- 
май келді. Мысалы, В. М. Солнцев тіл деңгейлерінің негізгі түрлері 
ретінде фонемалық, морфемалық, лексикалық, синтаксистік деген 
төрт түрін атап көрсетеді. Ал басқа галымдар сөзжасамдық пен 
морфологиялық деңгейге күдікпен қарайды. Соңгы кездегі зерттеу- 
лер бойынша тіл деңгейлерінің мынадай алты негізгі түрі көрсетіліп 
жүр:

Фонемалардың автономиялық деңгейі. Фонема морфема мен 
сөздің дыбыстық түлгасын жасайды, ягни морфема мен сөз фоне- 
мадан түрады. Фонема тілде түлгалық өзгерістер жасауга қызмет 
ететін қарапйым тілдік таңба болып табылады.

Морфемалардың автономиялық деңгейі. Морфема сөздің жэне 
оның грамматикалық формаларының қүрамын жасайды. Солардың 
қүрамында үнемі түрлене отырып, қашанда өзінің морфемалық
касиетін сақтап отырады.

Сөздердің автономиялық деңгейі. Сөз сөз тіркесінің қүрамына 
кіреді. Сөзжасам типтері мен морфологиялық катеогрияларды
жасауга қатысады.

Сөзжасам типтерінің автономиялық деңгейі. Сөзжасам 
типтері сөз таптарын жасауга қатысып, сөздердің өзара қатынас жа-
сауына мүрындық болады.
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Морфологиялық категориялардың автономиялық деңгеиі. 
Бұлар синтаксистік категориялардың жасалуына негіз болады. 
сөйлем құрамында үнемі жаңгыра отырса да, өзінің дербестігін
сақгап отырады.

Синтаксистік каггегориялардың автономиялық деңгейі. 
Бұлар мэтінді жасауга қатысып, морфологиялық категориялардың 
синтагматикалық қатынастарын интеграциялайды.

Тіл деңгейлері туралы теория XX гасырдың орта шенінде 
дескриптивтік тіл білімінің ықпалымен одан әрі дамыды.

Грамматикалық категория мәселесі

Грамматикалық категория ұгымы жайында тіл білімінде 
түрлі пікірлер орын алып келді. Мәселен, Л. И. Баранникова 
«Грамматикалық категория деп сөзде жэне сөйлемде көрініс таба- 
тын, тілдің сипатын білдіретін жалпы фамматикалық ұгымдарды» 
атайды. Д.А.Штелинг «Грамматикалық категория дегеніміз 
магыналары жагынан бір-бірінен мүлде өзгеше екі қатардагы 
формалардың қарама-қарсы қойылуы» дейді. Ал Б. Н. Головин 
бұл анықгамаларда грамматикалық категорияның бір компоненті 
грамматикалық магынаның сипаты ашылмагандыгын айтады. Л.
Н. Щерба: «Кез келген грамматикалық категорияның жасалуына 
оның магынасы мен барлық формалды белгілерінің тыгыз байланы- 
сы себеп болады. Магынасын білмей тұрып, формальды белгілерін 
анықгауга болмайды, өйткені категорияның болуының өзі оның 
нені білдіретініне тікелей байланысты» дейді. Көптеген галымдар 
осы пікірді қолдайды (В. В. Виноградов, Б. Н. Головин, А. И. Смир-
Н И Ц КИ Й ). ..  . : •. =. :4, I

Грамматикалық категория грамматикалық магына мен 
грамматикалық формамен бірлікте өмір сүреді. Грамматикалық 
категория дегеніміз -  біртектес грамматикалық магыналарды 
білдіретін грамматикалық формалардың жиынтыгы. Грамматикалық 
категорияның мынадай түрлері бар: сан-мөлшер категориясы, септік 
категориясы, шақ категориясы, етіс категориясы. Грамматикалық 
категория мэселесі туралы мынадай қорытынды айтуга болады:

Грамматикалық категория жалпылама сипаты бар 
грамматикалық магына ретінде танылады да, ол грамматикалық
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ма,ына сөздердщ өзгерш түрленуі, сөилемде тіркесуі арқылы көріне 
алады, солар арқылы беріледі.

Грамматикалық мағынадан тыс, грамматикаылқ формадан 
тыс грам.категория болмайды.

Грамматикалық категория жалпы құбылыс та, грам.мағына
жалкы құбылыс.

Белгілі бір грамматикалық құбылыстың, атап айтканда, 
біртектес грамматикалық мағыналардың грамматикалық катего- 
рия ретінде танылуы үшін, оның кемінде екі түрлі формада көрінуі 
шарт.

Грамматикалық категориялар сөздердің белгілі бір лексика- 
грамматикалык топтарынан (сөз таптарынан) тыс өмір сүрмейді, 
қайта солардың біріне немесе белгілі бір тобына тэн жэне оны си- 
паттаушы құбылыс ретінде сөз таптарымен байланысында қатарласа 
өмір сүреді.

Грамматикалық категорияларда универсалды грамматиканың 
жалпы категориялары емес, туыстас тілдер тобының немесе жеке 
тілдердің грамматикалық құрылысының басты ерекшеліктері 
көрінеді жэне сөздердіңсол ерекшеліктерге орайласа, сэйкес өзгеріп 
түрленуі көрініс табады. Сондықтан бір тілдегі грамматикалық 
категорияның барлығының бірдей басқа тілдерде толық бола беруі 
шарт емес.

Грамматикалық магына мәселесі. Грамматикалық мағына 
дегеніміз - тілде қалыпты сипаты бар сөздер тобы мен сөз 
түлғаларына, синтаксистік құрылымдарға тэн жинақгы, дерексіз 
тілдік мағына. Грамматикалық мағыналар тілдерде эртүрлі
грамматикалық құралдар, амал тәсілдер арқылы оеріледі. 
Грамматикалық мағынаның берілу жолдары грамматикалық тәсіл 
деп аталады. Грамматикалық мағына сөзге немесе сөздердің бэлгілі 
бір топтарына ғана тэн дерексіздігі әлсіз, лексикалық мағыналардан 
өзгеше.

Грамматикалық түлга мәселесі. Грамматикалық түлға 
грамматикалық магына мен граммаггикалық тэсіл туралы 
ұғымдармен тығыз байланысты. Грамматикалық мағына белгілі бір 
грам.тұлғамен айтылады. Ал грамматикалық тәсіл грамматикалық 
магынаны грамматикалық тұлға арқылы білдірудің жолы болып та-
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былады. Белгіл і біртұлғаның грамматикал ык форма ретіндетанылуы 
үшін, оның міндетті түрде грамматикалық магынаны білдіруі қажет. 
Грамматикалықтұлга мәселесі сөз формасымен тыгыз байланысты. 
Сөз формасы, ягни нақгылы сөздің белгілі бір (грамматикалық) 
формасы, эрі сол сөздің формасы, эрі жалпы грамматикалық форма, 
мысалы, белгілі бір септіктің, жақгың, шақтың, райдың формасы 
ретінде танылады. Академик В.В.Виноградов сөздің лексикалық 
магынасына грамматикалық магыналарды жамайтын формаларды 
сөз формалары деп қарайды.

Тіл-тілде сөз формаларының екі турі бар: синтетикалық 
форма, аналитикалық форма. Синтетикалык форма екі түрлі жол- 
мен жасалады: А) аффиксация арқылы -  етікшілер, етікшілерге, 
етікшілердің, етікшілермен, етікшілерміз| Ә) дыбыстардың алма- 
суы (ішкі флексия) арқылы жасалады. Сөздің аналитикалық фор- 
масы негізгі сөз бен көмекші сөздің тіркесінен жасалады. Сөздің 
аналитикалық формасының құрамына енетін атауыш сөз негізгі 
морфемага (түбірге) барабар қызмет атқарса, көмекші сөз эртүрлі 
көмекші морфемаларга үқсас қызмет атқарады. Мысалы, келе жа- 
тыр деген тіркес.

Аналитикалық конструкция туралы мэселе проф. М. М. 
Гухманның еңбегінде қарастырылады. Ол аналитикалық кон- 
струкцияны былай түсіндіреді: «жартылай сөз бен толық сөздің 
ажыратылмайтын түрақты тіркесі» деп таниды. Мысалы, ісһ һаЬе 
%е$сһгіеЪеп (мен жазганмын) деген аналитикалық конструкцияның 
ажыратылмайтындыгы мынадан көрінеді: өткен шақтың магынасы 
ісһ һаЬе деген көмекші етістіктің %е$сһгіеЪеп деген есімшемен 
тіркесуі арқылы беріледі де, бүл тіркесте есімше өзіне тэн ырықсыз 
етіс магынасынан айырылып қалады.

А. А. Юлдашев түркі тілдеріндегі етістіктің аналитикалық 
формасын толық магыналы етістік пен белгілі бір көмекші етістік 
формасының фамматикалық магына арқылы түтасқан бірлестігі 
деп таниды да, ондай грамматикалық магына, біріншіден, түтасып 
келген қүрылымдық элементтердің бірде-бірінде емес, олардың 
түтасқан түрінде пайда болатындыгын, екіншіден, оның түрақты 
жэне ондай тіркестің, етістік негізінің лексикалық мазмүнына 
қарамастан, бэріне бірдей ортақ болатындығын, үшіншіден,
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баска бір форманың стилистикалық варианты немесе етістіктің 
граммагикалық жүйесінде дербес мағыналық единица бола
алагындығын айтады.

капық форма і 
тұжырымдауға

Сөз эртүрлі формаларға ие болады. Әртүрлі форма- 
ларда көрінетін сөздің екі жағы бар: оның бірі -  лексикалық 
жағы (лексикалық мағынасы), екіншісі - грамматикалық жағы 
(грамматикалық мағынасы). Сөздің формасы осы грамматикалық
формамен үштасады.

Сөз эртүрлі тәсілдермен өзгеріп, алуан түрлі формаларда 
қолданылады. Сөздің өзгерген түрлерінің бэрі бірдей емес, оның

лексикалық
(формалар) ғана сөз формалары

таньшады
Сөзде қатар өмір сүретін, өзара шарттас, байланысты 

формалардың жүйесі бар. Сөздің элденеше формаларының ішінен 
біреуі негізгі форма, басқалары сол негізгі формадан жасалған, 
сонан тараған туынды формалар ретінде қаралады. Мысалы, атау 
септігі негізгі форма да, қалған септіктер қосымша форма болады.

Тіл-тілде сөз формаларының екі түрі бар: синтетикалық фор- 
ма, аналитикалық форма. Синтетикалық форма екі түрлі жолмен: а) 
аффиксация тәсілі арқылы; э) ішкі флексия тәсілі арқылы жасалады

түрлену
аналитикалық форм 
лғанымен, түбірлі <

мағыналы екі сөздің тіркесінен жасалса, аналитикалық 
мағыналы жэне көмекші сөздің тіркесінен жасалады.

¥сы ны латы н эдебиеттер:
1. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
1979.
3. Общее языкознание. Формы существования, функции,
история языка. Москва, 1970.
4. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Москва, 1975.
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5. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
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6. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулык. Алматы,
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Тақырып: ТІЛДЩ  ДАМУ ЗАҢДЫЛЫҚТАРЫ

Қарастырылатын мәселелер: Тілдің құрылымдық және 
қызметтік, функциялық дамуы. Тілдік өзгёрістердің іиікі, сыртқы 
себептері. "і

Тілдің қурылымлык және қызметтік, функцнялық
дамуы

Тіл бір күнде пайда бола салмаған. Адам қоғамының алғашқы 
рулық бірліктен үлттық бірлікке қарай дамитыны сияқгы, тіл де 
ру тілінен тайпа, халық, үлт тіліне ауысып күрделене дамиды. 
Ғалымдардың зерттеулеріне қарағанда, тілдің тарихи кұбылыс 
екендігіне көңіл аударып, оның тарихын зерттей бастаушылық XIX 
ғасырдың басында салыстырмалы-тарихи тіл білімінің дүниеге 
келуімен басталады. Тіпті атақты ғалым Франц Бопптың өзінде 
тілдегі даму оны бүлдіруге, деформацияға үшыратуға алып келеді 
деген қорқыныш болды.

Тіл дамуының өзіндік заңдылығы бар, оынң өзгеріске 
үшырауына себепші болатын жағдайлар болады. Тілдің дамуындағы 
жалпы зандылықтарға мыналар жатады:

Тіл бірте-бірте, эволюциялық жолмен дамиды.
Тілдік қабаттардың барлығы бірдей дәрежеде, біркелкі дамы- 

майды, жағдайға, өмір талабына сэйкес эртүрлі сипатта дамып оты- 
рады. Олай болмаса, тілді әрбір қабатгары, элементтері өзара бай- 
ланысты, тэуелді, өзара шарггас болып келетін бірбүтін жүйе деуге 
болмас еді. Тіл қатынас қүралы қызметін атқарып түрған жағдайда 
эрқашан да даму үстінде болады. Сондықган оның дамуын тарихан 
бүрынғы, тарихтан кейінгі деп екі кезеңге (А. Шлейхер, XIX ғ.) не- 
месе эртүрлі сатыға бөлу дүрыс емес.

Тілдің дамуы қогам дамуымен тыгыз байланысты. Бірақ 
екеуінің дамуы бір емес, өзіндік ерекшеліктері бар. Тілде қоғамда
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болатындай секіріс, дүмпу төңкеріс жолымен болмайды. Тілге енетін 
жаналықтар топтанып, түйдектеніп, бірден енбейді, мысқалдап, 
біртіндеп сіңіседі. Мысалы, жарыссөз, пікір алысу, қүттықгау, жа- 
лынды сәлем, т.б. сөз бірліктері тілге XX гасырда еніп, сіңісіп 
кетті. Тіпті оларды қазіргі уақытга жаңалық деуге де болмай қалды. 
Себебі олар тілдің өз тума материалынан жасалған.

Тілдің даму қарқыны, шыңдалып жетілу дәрежесі қоғам 
дамуының түрлі кезеңдерінде түрліше болады. Қоғам өмірінде 
айтарлықгай күрделі өзгерістер болмаған дэуірде тілдің дамуы 
карқынды болмайды.

Тілдің бэрінде де оның қүрылымдық элементтерін абстракци- 
ялап қолдану заңы бар. Бүл заң бойынша, тілдегі бір кездегі деректі 
элемент барған сайын дерексізденеді, бір кездегі толық мағыналы 
сөздер уақыт өте келе морфемаға, шылауға айналып кетуі мүмкін, 
т.6.

Дыбыс тіл і дамуына тэн тағы бір ортақ заңдылық -  дифферен- 
циация заңы. Ежелгі замандар тілінде тілдік элементтер қазіргідей 
сараланбаған, дыбыстау, сөйлеу диффузды болды. Ғалымдардың 
болжамына қарағанда, дыбыс тіл і пайда болуының бастапқы кезінде 
казіргі түсінігіміздей жеке дыбыс, сөз, сөйлем дегенде болмаған, 
яғни дыбыс тілі атаулының бәрі де сөйлеудің бастапқы диффузды 
түрінен оны жеке элементтерге бөлшектеу, даралау принциптері 
арқылы дамыған. Сөздердің эртүрлі таггтарға бөлінуі сияқтылар 
тілдік тұлғаларды өзара жекелеу, даралау талабынан туғандар. Бүл 
екі тәсіл -  абстракциялау мен дифференциациялау тэсілдері тілдер 
дамуында жарыса жүріп отырған үдерістер.

Тіл дамуында дифференциацияга қарама-қарсы интегра- 
циялау (топтау, біріктіру) принципі де болады. Ол өзіндік тілдік 
ерекшеліктері бар кауымдардың өзара жақындасуының, арала- 
сып бірігулерінің нәтижесі. Бір-бірімен жақындасып бірігетіндер, 
араласып тоғысаггындар белгілі бір тілдің жеке диалектілері бо- 
луы да, туыстас, тіпті ешқандай жакындығы жоқ тілдер болуы да 
мүмкін. Екіншіден, интеграциялык процесс тілдердің өзара достық 
ынтымағы негізінде немесе бірін екіншісі күштеу, ассимиляция- 
лау негізінде жүруі де мүмкін. Интеграцияның күшке, теңсіздікке
негізделген т\рі -  жеңіп алған, күшпен оағындырылған тілдердің
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арасында болады. Мысалы, қазіргі Ресей мен оньщ отары болған 
түркі тілдерінің арасындагы байланысты осының үлгісі ретінде 
келтіруге болады. Тілдің қогаммен тыгыз байланыстылыгын бір 
кездерде өмір сүрген халықтардың, мемлекеттердің жойылуымен 
бірге олардың тілдерінің жойылгандыгынан да байқауга болады. 
Мысалы, Ассирия, Вавилон мемлекеттерінің қүруымен бірге ак- 
кад тілі де жойылды. Сонымен бірге, тілдің кейде қауымның ар- 
тында қалатын, одан көбірек өмр сүретіні де болады, бірақ ондай 
тілдерде даму болмайды. Бүған мысал ретінде көне латын тілін, 
Үндістандагы санскрит тілін айтуга болады* Интеграция тэсілі бой- 
ынша үсак түлгалар өздерінен бір саты жогаргы түлгалар қүрамына 
еніп, анагүрлым күрделі түлгалар жасалады. Морфемалардан 
сөздер, сөздерден сөз тіркестерін, сөйлем қүрау, белгілі бір сөз ба- 
бын қүру — бүл интеграция принципіне негізделеді.

Интеграция принципіне негізделетін заңдылыктың бірі — син-
кретизм тәсілі. Синкретизм (қосу, біріктіру) тілдің даму процесінде
қызметі эртүрлі грамматикалық категориялар мен формалардың,
семантикалық белгілері бір-бірінен өзгеше сөздердің бір түлгада
сэйкес келуін білдіреді. Кейбір галымдар оны көп магыналы
сөздерге жатқызса, енді біреулері грамматикалық омонимдерге 
жатқызады. : V

Тілдер дамуындагы тагы бір қүбылыс — аналогиялық прин- 
цип. Бұл тәсіл бойынша тілде бүрыннан белгілі бір түлгаға сүйеніп, 
соған үқсас жаңа туындылар жасалады. Мысапы, -арман, -врмен 
қосымшалары арқылы XX ғасырда көрермен, ачарман, сатарман, 
оцырман, қадырмен деген сөздер пайда болды, -кер, -гер, -лық, -лік,

Тілдік өзгерістердің ішкі, сыртқы себептері

Тілдің дамуына эсер етуші фактор ішкі (интра) жэне сыргқы
(экстра) факторлар деп аталады. Тілдік өзгерістерге себепші болатын
сыртқы факторлардың ең күштісі — қоғамдық үдеріс. Бүған дәлелді
XX ғасыр кезеңіндегі түрлі қоғамдық өзгерістер нэтижесінен туған 
тіл жаңгыруларын айтуға болады.

Тіл дамуына себепші болатын сыртқы факторлардың тағы 
бір елеулі түрі -  тілдердің өзара байланысы, қатынасы. Басқа
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тілдермен байланыссыз өмір сүретін томаға тұйық тіл болмайды. 
Әртүрлі халықгар өзара үнемі байланыста болады: экономикалық, 
мәдениет, сауда, т.б. Хапықгардың осы түрлі байланыстары олардың 
қарым-қатынас жасау барысында тілдеріне де әсер етпей қоймайды. 
Тілдердің бір-біріне қарым-қатынасы тоғысу түрінде де, тілдердің 
бір-біріне әсер етіп, тілдік элементгердің бірінен екіншісіне жай 
ғана ауысу түрінде де болуы мүмкін.

Тілдердің тоғысу процесі кезінде субстрат деген қүбылыс 
пайда болады. Субстрат латынның зиЬзгаІит «астар» деген 
сөзінен жасалған термин. Жеңген тіл жеңілген тілден сөздер мен 
сөз тіркестерін, морфема, фонемаларды өзіне қабылдайды. Осы 
жеңген тілдегі жеңілген тілдің элементтері субстрат деп аталады. 
Субстрат проблемасы -  таза лингвистикалық проблема емес. Суб- 
страт қүбылысы этникапық ассимиляция процесінде, этникалық 
топтардың топтасып бірігуі (консолидация) нэтижесінде пайда бол- 
ды. Мысалы, түркі тілдерінің көпшілігінде алты септік болса, якут 
тілінде тоғыз септік бар. Якут тіліндегі септіктердің бүл ерекшелігі 
түнғүс-маньчжур тілдерінің эсерінен пайда балған деген пікір бар. 
Тілдердің бір-бірімен қарым-қатынасы немесе өзара әсері лексика 
саласында жиі үшырасады. Мысалы, түркі тілдерінде орыс тілінен 
және араб, иран тілдерінен енген сөздер қазақ тілінің фонетикалық 
заңдылығына бағынбайды да, ол сөздердің басқа тілдік екендігі 
көрініп түрады. Субстрат процесіне қоғамдағы екітілділік те әсер 
етеді. Екі тілділік, тілдердің бір-біріне әсері, өзара бірін-бірі бай-
ьпуы, тілдердщ араласуы немесе тоғысуы — осылардың оарлығы 
да тілдердің қарым-қатынастарының (контакт) түрлері болып са- 
налады. Субстрат процесінің қалай пайда болатындығы жөнінде 
тіл білімінде эртүрлі пікір болды. Н. Я. Марр екі тілдің тоғысуы 
нәтижесінде жарылу жолымен жаңадан үшінші тіл жасалады жэне 
ол тіл тоғысушы тілдердің біреуіне де үқсамайды деп есептеген. Н. 
Я. Маррдың бүл пікірі мүлдем қате екендігі 1950 жылғы дискуссия 
кезіндесыналды.Шындығы,тоғысу процесіндебіртілжеңіпшығады 
да, екінші тіл жеңіледі. Бір аймақга түратын тілдер бірін екіншісі 
ассимиляциялағанда жеңілген тіл із-түзсіз жойылып кетпейді, 
оның қалдықгары жеңген тіл ішінде үзақ сақталады. Жеңілген тіл 
жеңген тілден сөздер мен сөз тіркестерін, морфема, фонемаларды
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өзіне қабылдаса, осы жеңілген тілдегі жеңген тілдің элементгері 
суперстрат деп аталады. Ал, достық қатынастағы тілдердің бір- 
біріне тигізген эсерлері интерстрат деп аталады. Тілдердің арала- 
суы барысында бір тілдің жеңіп, екінші тілдің жеңілуіне Еуропада
ертеде өмір сүрген кельт тілдерінщ жеңіліп, ақырында жоиылып 
кеткендігін мысалга алуга болады. Бірақ тілдердің араласуы бары- 
сында бір тілдің жеңіп, екінші тілдің жеңіліп кетуі шарт емес. 
Белгілі бір дэуірде кейбір тілдер бір-біріне өзара әсер етіп не- 
месе біреуі тек қана екіншісіне әсер етіп, белгілі дәрежеде арала- 
сып, соңынан ажырасып кетуі, эрқайсысы ^зінің дербестігін сақтап 
дами беруі де мүмкін. Мысалы, араб тілінің иран тіліне, орыс тілінің 
түркі тілдеріне әсерін айтуга болады.

Тілдердің өзара байланыс нәтижесінде тілдің деңгейлерінде 
түрлі өзгерістер болып отырады. Бір гана мысал, дүниежүзі 
тілдерінде болатын фонетикалық ауытқу екі түрлі жолмен бола- 
ды: а) алдыңгы ұрпақ тілінде өзара жақын болганымен, бір-бірінен 
елеулі өзгешеліктері бар екі дыбысты кейінгі ұрпақтың біріктіріп, 
бір-ақ дыбыс ретінде пайдалануы. Бұл тіл білімінде конверген- 
ция деп аталады. э) алдыңгы ұрпақ тілінде бір дыбыс немесе бір 
дыбыстың басқа бір түрі гана болып келгенде кейінгі ұрпақ тілінде 
екі дыбыс болып кетуі мүмкін. Бұл дивергенция деп аталады.
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Таңырып: ТАРИХИ-ӘЛЕУМЕТТПС ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ 
ТІЛДІК ҚҮРЫЛЫМДАР МЕН БІРЛІКТЕР

Қарастырылатын мәселелер: Тілдік одақ мәселесі жэне 
оның тілдердің типологиялық топтастырылуына қатысы. Тілдер 
семъясы және оның тілдердің генеалогиялық топтастырылуына
қатысы.

Тілдің дыбыстық жүйесі мен грамматикасында болатын 
жетілістеркұрылымдық (функционалдық) даму деп аталады. Тілдің 
функциясы дегеннен оның қоғамда атқаратын қызметін түсінеміз. 
Тілдегі өзгеріс қүбылыстардың барлығы да оның қоғамдық қызметі 
арқасында тынымсыз қозғалыс, әрекет үстінде болады да, соның 
нәтижесінде қоғам сынына түсіп, өмір талабына сәйкестеніп оты- 
рады. Тілдің функциялық дамуы, негізінен, экстралингвистикалық 
жағдайларға тэуелді, соның қызметінен туады.

Тілдік одак мәселесі және оныц тілдердіц типологиялык
топтастырылуына қатысы

Тілдік одақ дегеніміз -  шықкан тегіндегі жақындық бойын- 
ша емес, біртүтас географиялық кеңістікге өзара үзақ уақыт бойы 
қатынаста болған тілдердің белгілі дэрежеде қүрьшымдық жэне
материалдық үқсастығына негізделген тілдердщ тарихи оірлігі. 
Тілдік одақ пен тілдер семьясы деген үғымдар бір емес. Тілдер 
семьясы тілдік одаққа қарама-қарсы түсінік. Қазіргі кезде белгілі 
тілдік одақтар мыналар: а) Балқан тілдік одагы (оған үндіеуропа 
семьясындағы эртүрлі топтарға кіретін болғар, македон, серб- 
хорбат, албан, жаңа грек тілдері жатады); ә) Еділ тілдік одагы (оған 
фин-угор семьясына кіретін марий, удмурт тілдері, түркі семья- 
сына кіретін башқүрт, татар, чуваш тілдері жатады); б) Орталық 
Азия тілдік одагы (оған Орталық Азия жеріндегі эргүрлі семьяға 
кіретін иран, үндіарий, дравид, тибет, қытай тілдері жатады). Тілдік 
одақтар Оңтүстік-Шығыс Азия, Африка, Океания аймақтарында да 
қалыптасқаны туралы деректер бар.

Тілдік одақ туралы идея ең алғаш Б. де Кургенэ еңбектерінде 
айтылады. Ал терминді алғаш қалыптастырған Н. С.Трубецкой. 
Ол тіл семьясынан тілдік одақгы айырып қарау қажеттігін айта-
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ды. Тілдік одақ тіл жүйесінің эртүрлі деңгейлерінде қалыптасқан 
тілдердің ерекше аймақтық бірлігінен пайда болады. Сөйтіп, өзара 
қатынастағы тілдердің әртүрлі деңгейде тілдік үқсастықтығының
оол\

ы және оныц тілдердің і 
тасты ры луы на қаты сы

Қаз
Ностратикалық 
сүр. Ьүл теория

(алтай тіліне түркі, монғол, манчжур тілдері жатса, орал тілдеріне 
балтық, финугор тілдері жатады), үндіевропа, семит-хамит (оған 
араб, вавилон, египет тілдері жатады) тілдерінің туыстықтарын 
дэлелдейді. Мысалы, алтай тілдеріндегі «кол» (көл) деген сөздің дра- 
вид тілінде «кол-тоган» болса, семит-хамит тілдерінде «кул-өзен» 
болып келеді. Япон гілінің «куро» деген сөзінің түркі тілдеріндегі 
«кара» деген сөзбен сэйкес келуін кездейсоқ емес деп дэлелдеген. 
Ягни, Афразия, үндіеуропа, картвел, орал, дравид, алтай тілдерін 
біріктіретін тілдердің үлкен семьясы ностратикалық тілдер деп

Бүл терминді 1903 жылы алгаш

(афраз
(орал

картвел) деп бөлінеді. Бүлайша бөліну жалпыностратикалық 
вокализмнің (дауысты) кейін шыққан тілдердегі тағдырына бай- 
ланысты: шығыс ностратикалык тілдерде алғашқы түрақты 
түбірдің вокализмі сақталған, батыс ностратикалық тілдердегі бір

алмасу
қалыгітасқан.

Ностратикалық тілдер семьясының тараған шегарасы 
анықталған жоқ. Олардың генетеикалық туыстығы олардагы тегі

орф
аффикстік морф

икалық тілдер семьясынын алғ
археологиялық деректерге қарағанда Таяу Шығыс деп есептеледі.
Бүл мэселе салыстырмалы тарихи тіл білімінің бастапқы кезеңінде
пайда болды. Ностратикалық тілдердің зерттелуі үш кезеңнен 
түрады:
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Алғашқы кезеңдегі зерттеулер тілдер семьясын жұптап салы- 
стырудан бастапады. Зертгеушілер: В. Шотг, Г. Меллер,

Ьул кезеңде Аптай тіл білімі қалыптасты, барлық ностр. 
тілдердің салыстырмалы грамматикасы жасалды. Бұл кезде орал- 
ұндіеуропа тілдерінің жақындығы жөнінде А. Рясянен, К. Менгес
еңбектері шықты.

Ностратикалық ататілді қайта жаңғыріу мәселесіне көңіл
бөлінді. Оны қайта жаңғыртуды орыс ғалымы В. М. Иллич-Свитыч 
алгаш іске асырды.
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II бөлім. ТІЛ БІЛІМ І ҒЫ ЛЫ М Ы НЫ Ң ТАРИХЫ

Тақырып: ЕЖ ЕЛГІДӘУІР ТІЛ БІЛІМІ

Қарастырылатын мәселелер: Ежелгі Грек тіл білімі. 
Ежелгі Үнді тіл білімі. Ежечгі Қытай тьч білімі. Ежелгі Түркі тіч 
білімі. 3 ; &

Тіл білімі тарихын зерттеуші ғалымдардың басшылыкка ала- 
тын принципі — тарихи (историзм) принцип деп аталады. Ал тіл 
білімінің тарихы дегеніміз -  осы ғылымның, ягни лингвистикалық 
ой-пікірлердің дүниеге келуі, оның бірігіндеп даму жолдары, 
қалыптасуы. Тарихи принцип бойынша, эр дэуірде қалыптасқан, 
өмір сүрген алуан түрлі тілдік мектептер, концепциялар сол өз 
дәуірі түрғысынан бағаланып, олардан бүрын не бар еді, бүлар оған 
не қосты, кейінгілердің өздерінен бүрынғылардан артықшылығы 
қандай деген тұрғыда қаралуы керек.

Кез келген ғьшымның өзіне тэн қалыптасу, даму тарихы бар. 
Лингвистиканың басқа ғылымдар тобынан бөлініп, өз алдына жеке 
ғылым болып қалыптасу тарихы XIX ғасырдың бас кезінен баста- 
лады. Дыбыс тілінің өзіндік сырын біпуге адам баласы өте көне 
заманда, сонау ғылымға дейінгі дәуірлердің өзінде де талпынған. 
Мәселен, көне египеттіктердің, шумерлердің эртүрлі жазуларды 
пайдаланғандығын ескерсек, тіл мәселелері жөніндегі ой-пікірлердің 
өте үзақ тарихы барлығын, тіл білімінің көне ғылымдардың бірі 
екендігін байқауға болады. Тіл мәселелеріне байланысты жазы- 
лып сақталған, бізге келіп жеткен деректердің ең көнесі көне үнді, 
грек, қытай, түркі елдеріне тэн. Сондықтан тіл білімі тарихы сөз 
болғанда, осы елдерден бастаймыз.

Ежелгі дэуір тіл білімінде ерекше көңіл бөлінген екі күрделі 
мәселе болды. Оның бірі -  атау, ат қою теориясы, екіншісі -  
грамматикалық өнер проблемасы.

Ежелгі Грек тіл білімі

Көне грек лингвистикасының тіл мэселелеріне байланы- 
сты зерттеулері б.з.д. V гасырдан басталады. Ғалымдардың айту- 
ына карағанда, көне грек лингвистикасы Гомердің «Илиада» мен 
«Одиссея» жырының тілін зерттеуден басталған. Грек лингвисти- 
касы екі кезеңге бөлінеді: философиялық жэне филологиялық.
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Философиялық кезеңді қалыптастырған философтар тіл мәселесін 
линғвистикалық тұрғыда емес, философия тұрғысынан сөз етті. 
Олар тілді философияга тәуелді, соның ажырамас бір бөлігі деп 
есептеді. Көне грек философтары мынадай мэселелерді сөз етті.

Зат пен оның атауы арасындағы байланыс, тілдің қалай пайда 
болғаны жэне тілдің грамматикасы.

Тілдің шығуы жөніндегі мэселе.
Грамматика мәселелері.
Бұл елдегі лингвистика өз дамуының ең биігіне Грек 

тарихындағы эллинизм деп аталған дэуірде көтерілді. Бұл кезең Грек 
тіл білімі тарихында филология дэуірі деп аталады. Грек философы 
Анаксимен (б.з.б. VI ғ.) өзінің «Шешендік өнері теориясы» деген 
еңбегінде стилистиканың негізін салған. Бұл ғалымның стилисти- 
ка туралы айтқан кейбір тұжырымдары өзінің құнын күні бүгінге 
дейін жойған жоқ. Көне гректің Продик деген ғалымы (б.з.б. VI) си- 
нонимика туралы жазды. Ал Платон тілдегі сөздерді есім, етістік 
деп бөліп көрсетті де, ол екеуінің байланысының сөйлемде ғана 
көрінетіндігін айтса, Аристотель ең алғаш рет грамматиканы логи- 
кадан бөліп көрсетті, есімдер бастауыш, етістік баяндауыш болады 
деп, көмекші сөздерді бөліп көрсетті. Аристотель жекеше, көпше де- 
ген терминдерді алғаш атады. Ол дауысты, дауыссыз дыбыстар ту- 
ралы түсінік беріп, буын туралы да түсінік береді. Грек лингвистері 
үстеу, артикльдер жайлы айтты. Олар септіктердің бесеуін көрсетті: 
имен, род, дат, вин, звонительный. Грек тіл білімінің өркендеген, 
дами түскен кезі — Апександрия дэуірі. Грамматиканың өз алдына 
ғылым болып бөлінуі осы кез. Александрия -б.з.б. III ғ. бастап нағыз 
мәдени, ғылыми орталық болды. Бұл кезде грамматика жазғандар: 
Дионисий Фракийский, Аполиний Дискол. Бұл дэуірде сөз тапта- 
ры морфология бөлімінде қаралатын болды. Олар сөз табын 8-ге 
бөлді: имя, глагол, причастие, местоимение, наречие, союз, пред- 
лог, артикль. Сондай-ақ етістіктің райлары, үш жақ жэне етістіктің 
шақгары көрсетілді.

Тіл білімі тарихында елеулі мэні барлығына қарамастан, көне 
грек тіл білімінің әлсіз жақтары да мол еді. Олар да тілдің тари- 
хи құбылыс екеніне мэн бермеді. Оның үстіне гректер өз тілінен 
баска тілдерді тіл деп санамады. Бұл — олардың лингвистикалық
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мәліметгерінщ өсуіне, жалпы тшдік теориялық тұжырымдар жаса- 
луына мүмкіндік бермеді.

Ежелгі Үнді тіл білімі

өкілдерінің тіл туралы зерттеулерінен басталады.Ол галымдардың 
тіл мәселесімен айналысуы діни философиялық жинақтардың 
түсініксіз жерлерін түсіндіруден басталған. Ондай жинақтардың 
бірі - өлеңдер жинағы. Ежелгі замандағы ерекше дамыған 
лингвистиканың бірі -  үнді лингвистикАсы. Үнділердің біздің 
дэуірге жеткен тілдік зерттеулері жыл санауымызға дейінгі Ү 
ғасырдан басталады. Материалдардың жүйелілігіне қарай Үндістан 
лингвистикасын ғалым Т. Қордабаев бүдан да бүрын болған деген 
пікір айтады [1]. |

Үнділердің сөйлеу тілі пракрит деп аталса, әдеби тілі сан- 
скрит деп аталады. Үнді лингвистері эдеби тілдерін белгілі нормаға 
түсіру үшін тіл мәселесімен ерекше шұғылданды, тіл туралы 
ғылымды жоғары сатыға көтерді. Үнділердің өте көне заманнан 
сақгалып келе жатқан Веда деп аталатын эртүрлі аңыздардан, гимн- 
дерден, діни жырлардан құралған кітаптары болган. Оның көнелігі 
сонша түсініксіз көптеген сөздер мен сөйлемшелер бар. Осыларды 
айқындау мақсатында Веда тілін зерттеу қолға алынды. Бұл зерттеу 
4 бағытта жүргізілді: а) дыбыстықжүйесі мен айтылу мәнерін, яғни, 
фонетикасы мен орфоэпиясын зерттеу; э) жыр құрылысы мен өлең 
өлшемдерін зерттеу; б) грамматикасын зерттеу; в) жеке сөздердің 
тіркесін жэне оның мэн-мағынасын, яғни лексикасы мен этимоло- 
гиясын зерттеу. Көне үнді лингвистикасында жан-жақты зерттел- 
ген мэселелер қатарына фонетика мен грамматиканы жатқызуға 
болады. Бұлар жөніндегі зерттеулер үнділердің атақты лингвисі 
Яски мен Панини еңбектері арқылы біздің заманымызга жетті. 
Панинидің б.з.д. IV ғ. шамасында жазған «Аштадхьян» (Восемь 
разделов грамматических правил) деген еңбегінде төрт мыңнан 
астам грамматикалық ереже берілген. Бүл еңбегінде Панини Веда 
тілін қалпына келтіру нәтижесінде пайда болған үнділердің сан- 
скрит деп аталатын көне эдеби тілінің жэне Веда жыры тілінің 
дыбыстық жүйесін, сөз тудыру, сөз өзгерту жолдарын жан-жақты 
зерттеген. Панинидің еңбегі -  тіл білімі тарихындағы біздің дэуірге
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жеткен тұңғыш снпатгама грамматика. Панини 1993 түбір сөзді 
тізіп беріп, түбірлердің мағынасы туралы айтқан.

Панини өзінің санскрит тілінің грамматикасында фонетикаға 
ерекше мэн берген, онда түсініксіз математикалық формулалар 
да болған, 400 ереже берілген. Сонымен қатар, грамматикасын- 
да нөлдік морфемаға, сөз таптарына, сөздің негізіне, түбіріне, 
қосымшасына, ішкі флексияға, екпінге, интонацияға, диалектілік 
ерекшеліктерге тоқталған, көне үнді тілін әдеби тілмен салыстырып, 
оның көне формалары туралы айтқан. Үнді тілін зерттегендер дау- 
ысты, дауыссыздарға, фрикатив дыбыстарга, дыбыстық тіркестерге, 
екпінге, интонацияға коңіл бөлген. Үндінің грамматикасын жазған 
ғалымдар морфологияны 3-ке бөледі:

Сөз классификациясы (сөз таптары).
Сөздердің жасалуы.
Сөздердің өзгеруі.
Үнділер тілдегі барлық сөздерді есім, етістік, предлог, 

демеулік деп төрт топқа бөлген. Үнділер тілдік негізгі түлға -  
сөйлем, өйткені ой тек сөйлем арқылы ғана беріледі дегенмен, син-
таксис мәселелеріне жеткілікті көңіл бөлмеген.

Көне үнді лингвистикасында грамматикадан кейін мол зерт- 
телген сала — фонетика. Онда дыбыстардың физиологиялық си- 
паттары, сөйлеу органдарының тіл дыбыстарын жасаудағы арти- 
куляциясы, дыбыстардың дауысты, дауыссыз, шүғьш, ызың болып 
бөлінетіндігін айтқан. Үнді лингвистикасының әлсіз жағы — тілдің 
заман өткен сайын дамып, өзгеріп отыратын тарихи қүбылыс екенін 
жете түсінбеген. Оз зерттеулерінде объекті етіп жазба тіл фактілерін 
алғанда, сөйлеу тіліне мэн бермеген. Жэне тілдік фактілерді 
дэлдікпен сипаттағанымен теориялық қорытынды шығарып 
отырмаған, зерттеу тек сипаттама түрінде болған.

Ежелгі Қытай тіл білімі

Қытай тіл білімінің тарихы екі мың жылдан астам уақытты 
қамтиды. Қытай тіл білімі XIX ғасырдың аяғына дейін басқа 
елдердегі тіл білімінің әсерінсіз өз бетінше дамыған. Бірақ Қытай 
тіл білімі элемдік тіл гылымына мәнді үлес қосқан жоқ, үлттық 
шеңберден аса алмады. Қытай жазба ескерткіштері б.з. 15 гасыр 
бүрын пайда болған. Олар мал сүйектеріне, жауырынга жазылып
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сақталған. Ат қою теориясы мен грамматикалық өиер теориясы 
ежелгі Қытайда да болған. Ат қою теориясын қалыптастырған фи- 
лософ ғалым Конфуций болды (б.з.б. 551-479 жж.). Оның ойынша, 
зат пен оның атауы арасында табиғи байланыс болады, атау затгың 
табиғатына сай болуы керек. Бұл — қате тұжырым. Ат қою теори- 
ясымен қатар ежелгі Қытайда грамматикалық өнердің де негізі 
қаланған. Грамматикалық іл ім қытайлардың көне жазуы -  иероглиф- 
ке негізделген. Қытай иероглифі б.з.б. I ғасырдың өзінде-ақ белгілі 
нормаға келтіліріп, уставтьщ, жартъиіац уставтық және жыл- 
дам жазу делінген үш стильге бөлінген, грамматикаға байланысты 
пікірлер де осы иероглиф жазуын талдап түсіндіруге негізделген.

Көне жэне ортағасырлық Қытайда тілге байланысты үш түрлі 
филологиялық мәселеге ерекше көңіл бөлінген. Олар:

1. көне сөздердің мағыналарын айқындау,
2. иероглифтің кұрылысы мен этимологиясын айқындау,
3. фонология.

қалыптасқан
тұлға — сөз. Сондықтан иероглиф 
іі таңбалайды. Ежелгі Қытай л и н і

міндеті таңбалардың
мағынасын, оларды қалаи оқу, қалаи қолдану жолдарын аиқындау 
болатын. Ол үшін таңбалар сөздігі жасалды. Бүгінге жеткен сондай 
сөздіктердің бірі -  «Эрья» сөздігі болып саналады. Сөздік бұрыннан 
сақталған діни жазбалардың сөздерін -  иероглифті түсіндіруге 
арналған. Сөздікте иероглифті талдау, жүйелеу, оларды оқудың, 
түсінудің ережелері берілген. Кейінгі кездерде осы сөздікке еліктеп 
көптеген сөздіктер жасалған. Солардың ең бастысы «Шо вянь» 
сөздігі (Жазулар түсініктемесі) б.з. 121 жылы жасалған. Онда он 
мыңға жуық иероглиф қамтьшған, бұл элемдегі ең алғашқы толық 
түсіндірме сөздік болып табылады. Сөздік Қытайдың иероглифін 
талдауға, этимологиясын, мағынасын ашуға арналған. Қытай тіл 
білімі көрші жатқан Корей, Жапония, Вьетнам, ХІ-ХІІІ ғасырларда 
Танғұт тіл білімдеріне зор ықпалын тигізді.
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Ежелгі Түркі тіл білімі

Ежелгі түркі тіл білімін айтканда Орхон-Енисей, көне 
үйгыр жазбалары ерекше аталады. Әсіресе, ежелгі түркі тіл білімі 
көрнекгі лингвист Махмүд Қашкаридың еңбегі арқылы сипаг- 
талады. М.Қашқари «Диуани лүғат ит-түрк» («Түркі тілдерінің 
сөздігі») деген үш томдық еңбегі бүкіл түркі дүниесін сипаттаған 
энциклопедиялық сөздік балды. Сөздік 1072-74 жылдары жарық 
керген. Онда түркі тілдес көптеген тайпалар сөздері өзара салы- 
стырыла зерттелген. Сондықган да Махмүд Қашқари тіл білімі та- 
рихында салыстырмалы-тарихи әдістің негізін салушы ғалым деп
санапады.

«Диуани лүғат ит-түрк» сөздігі — түркі тілдері жөніндегі 
ең түңгыш, ең көлемді және ең терең мэнді ғыпыми еңбек. Соны- 
мен қатар, бүл сөздік — бүкіл тіл білімі тарихында эртүрлі тілдер 
факгілерін бір-бірімен салыстыра зерттеу әдісін қолданған түңғыш 
туынды. Оның түркі тілдері тарихы үшін мэні орасан зор. Егер тіл 
білімінің тууына салыстырмалы-тарихи эдістің септігі тиді дейтін 
болсақ, онда аталған сөздіктің тіл білімін дамытудағы рөлін ерекше 
атап өткен жөн. Махмүд Қашкаридың бүл сөздігіне профессор В.
А. Звегинцев: «Салыстыру эдісін саналы ғылыми принцип ретінде 
негізге алған шын мәніндегі түркі тілдерінің энциклопедиясы» деп 
баға берген болатын [2. 21].

¥сынылатын әдебнеттер:
1. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.
2. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. Москва,

3. Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической
науки. Москва, 2007.
4. Сусов И.П. История языкознания. Электронный учебник.
Тверь, 1999.
5. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
6. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі.
Алматы, 2005.
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Тақырып: ОРТА ҒАСЫР ТІЛ БІЛІМ І

Қарастырылатын мәселелер: Орта гасырлық Еуропадагы 
тіл білімі. Араб тіл бШмі. Қайта өркендеу дэуіріндегі тіл білімі.

Орта гасырлық Еуропадағы тіл білімі

пада лингвистикалық

лософия мен диалектикалық логикаға аса мэн бер
фи

шешімін
алғанда орта ғасырлық тіл білімі ежелгі дэуір лингвистикасы- 
нан элдеқайда тар көлемде жүргізілді. Дегенмен орта ғасырда 
мекгептердің ашьшуына баиланысты тілді оқытудың алғашқы 
эдістемелері қалыптасты. Ғалымдардың ұлтаралык жазбаша 
қарым-құралы болып көптеген жьшдар өмір сүрген латын тілі 
ол кезде логикалық ойлау мектебі ретінде қабылданды. Латын 
грамматикасының ережелері мен анықтамалары жалпылық деп 
танылды жэне ол жаңадан қалыптасқан тілдердің грамматика-
сы болып ауысып

Ш болғандықтан
жазба қүралы ретінде пайдаланылғандықган оның дыбыстық 
жүйесі зерттелмеді. Сондықтан да латын тілінің дыбыстары емес, 
әріптері қарастырылды. Негізінен ерте ортағасырлық грамматика 
қолданбалы пән іспетті қарастырылды, ежелгі дэуір авторларының 
мэтіндерін оқытып, түсінік беру орын алды.

Кейінірек Альдхейм (650-709 жж.), Д. Беда (674-735 жж.), Ал-
куин (735-804 жж.), Эльфрик (955-1020 жж.) сынды авторлардың 
жеке грамматикалары шықты.

Д. Беданың еңбегінде орфография, поэтикалық өнер,
риторикалық фиіуралар мен троптар туралы, сонымен катар
сөз і  аптары жөнінде мэселелер қамтылды. Ал ақын эрі педагог
Алкуинның «Грамматикасы» екі ғалымның диалогына құрылды.
Диалогтың негізгі мазмүнын мынадай мәселелер қамтыды: буын,
зат есім, есімдік түрлері, септіктер, етістік, т.б. Кейін бүл грамма-
тика Донат және т.б. олардың ізбасарларының еңбектеріне арқау 
болды.

ІХ-Х ғасырларда тіл зерттеушілері өз туган тілдерін зерттеуге 
мэн бере бастайды, көптеген дүниелерді туған тілдеріне аударумен
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шұгылдануды қолға алады. Орта ғасырлық Еуропа тіл білімінде ау- 
дарма өнерімен ең өнімді айналысқан Эльфрик болды. Ол ең алғаш 
болып лагын тілінің алғашқы ғрамматикасын ағылшын тілінде 
жарыққь' шығарды. Бұп ғрамматика таза практикалық бағытта 
жазылған, онда сол кезеңнің ғрамматикалық білімі толық қамтылған
деуге болады.

Орга ғасырлық кейінгі кезеңдерде Батыс Еуропаның 
әлеуметтік-экономикалық жэне рухани өмірінде түпкілікгі 
өзгерістер болды. Жаратылыстану ғылымының дамуына жауап 
бере алатындай білім жүйесі қалыптасты. Дегенмен латын тілі діни 
мэтіндерді, философияны, ғылымды оку, үйрену тілі ретінде пайда- 
ланылды. Грамматиканың орнына жаңа ғылым рөлінде логика, одан
соң метафизика қарастырыл ды.

Грамматикалық ойлар ХІ-ХІІІ ғасырларда логикамен одақ 
ретінде жарыққа шыға бастады. Одан кейінгі кезеңдерде жеке ав- 
тономды сала болып қалыптасты. (Оған мысал ретінде ХІІ-ХІІІ гғ. 
У. Кончинскийдің, И. Саксонскийдің, Р. Бэконның, т.б. еңбектерін
айтуға болады).

Бүл кезеңде неміс тілін оқуға деген қызығушылық неміс
жазуынынң қалыптасуымен оянды. Неміс тілінің ғылыми грам-
матикасы бүдан көп кейін пайда болды. Үлы Карл ауызша неміс
поэзиясының антологиясын жасауға жэне туған тілінің грамматика-
сын жазуға өкім шығарды. Неміс тілі латын тілімен қатар оқытылып
қолданыла бастады. Латын сөздерінінің түсініктемесі беріліп отыр-
ды. Оқьггу үдерісінде жеке неміс тілінде грамматикалық термино-
логия қүрастырылды, онда латын мен неміс тілі парадигмасы салы-
С Т Ь ф Ы Л Д Ы .

Араб тіл білімі

Дүние жүзі ғылымы мен мәдениетінің дамуына елеулі үлес 
қосқан халықгардың бірі — арабтар. Бүлардағы тіл білімінің ерек- 
ше дамыған кезі халифат дэуірі (ҮІІ-ХІІ ғғ). Арабтар үнді, грек
лингвистикасының табыстарын пайдалана отырып, өз тілінің фо- 
нетикасын, морфологиясы мен лексикасын зерттеуге ерекше на- 
зар аударды. Сөздерді топқа бөлуде араб ғалымдары Аристотель- 
ге еліктеген. Аристотель сияқты бүлар да сөздерді есім, етістік, 
демеуліктер деп үш топқа бөлген. Араб лингвистерінің зор табысқа
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жеткен сапасы -  лексикография. Арабтың бір гана әл-Фирузабади 
деген лингвисі 60 томдық сөздік жасаган.

Құран Кэрім -  мұсылман баласының тура жолдан таймай, 
табан жолын дұрыс тауып жүруіне арналган басшы кітап. Алла 
тагала Құран мазмұнына барша галамның қыр-сыры мен бүкіл 
гылым атаулының негіздерін сыйгызды. Бейнелеп айтқанда, Қүран
-  он сегіз мың ғаламның адамзат тіліне аударылған түсіндірмесі. 
Алғашқы бүйрығы «Оқы!» деп келген Ислам діні ең әуелі адамзат- 
ты білімге, оқуға үндеді. Қүранга үңілумен қатар мына алып ғалам 
кітабын да қоса зерделеуге шақырып, ¥лы Шебердің қүдіретіне са- 
налы түрде бас идірді. Араб тіл білімінде сондықтан да білім-ілім 
үйренуге көп көңіл бөлінді. Мәселен, 830 жылы халифа әл-Мәмун 
түрғызған Бағдадтағы эйгілі Бэйтуп-хикма (оқу-ағарту үйі) осының 
айғағы. Бәйтул-хикма аударма орталығы, кітапхана, сондай-ақ 
алғашқы жоғары оқу орны рөлін де атқарган. Тіпті Бэйтул-хикмаға 
қарасты арнайы обсерватория да салынған. Бүл кезеңде тараган 
обсерваториялар бір жағы астрономия пэнін үйрететін мектеп 
қызметін де атқарған. Бағдатта уэзір низамул Мүлк түрғызған «Ни- 
замия» медресесі сол кезеңнің ең озық, ең ірі оқу орны міндетін

Андалусиялық әмәуил 
у жүмыстарына қатты

і Халифа
хаифа да

талап
Әсіресе, Әмэуилер кезеңіңде Иран, Үнді, Сирия, грек 

тілдерінен көптеген еңбектер арабшаға аударылған. Ежелгі грек 
тілінен Аристотель мен Гелен, Пифагор, Гиппократ, Платон, 
Архимедтің шыгармалары, парсы жэне санскрит тілдерінен де 
терең ой, парасатқа шақыратын талай асыл дүниелер араб тіліне 
аударылды. Оларға түсіндірмелер жасалды. Аударудың арқасында 
көне мэдениеттермен кеңінен танысқан мүсьшман ғалымдары бүл

өз білімдерімен байытып, жетілдіре түскен. Арабмэліметтерді
мэдениеттщ қалыптасуына,

реформалық қозғалыстарға
тарихы нда

тілдер материалын өзара салыстыра, салғастыра зерттеу тәсілі
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колданылды. Тіл білімі тарихында салыстыру әдісін алғаш рет 
қолданған -  М. Қашқари. Ол өзінің 1073-1074 жылдары жазған 
«Түркі тілдерінің сөздігі» деген көп томдық еңбегінде түркі тілдес 
тайпаларды салыстыра зерттеген.

Б.з.б. УІІ-ҮІІІ ғасырларда Арабияда үлкен держава -  Араб ха- 
лифаты болған. ҮІІ-ҮІІІ ғасырлардағы тілді зерггеу де практикалық 
қажетгіліктен пайда болды, яғни қүрандағы түсініксіз сөздерді 
түсіндіруден туды. Араб тіл ғалымдарының тілдің ғрамматикалық 
жүйесін зерттеу тэсілдері де, грамматикалық терминдері де 
бүрынғы дэуірден өзгеше болды. Арабтар киелі, қасиетгі, канондық 
тіл деп санаған қүран тілінің нормасын зерттеудің өзінде де, көп 
жағдайда, сөйлеу тілі нормасына сүйенеді, соны зерттейді. Бүл -  
ежелгі дэуір тіл білімінде кездеспеген жаңалық болды. Иракта Баср, 
Бағдад қалалары араб лингвистикасының орталығы болды. Араб 
тіл білімінің негізін салған ғалым -  Халил әл-Фафрахиди. Ол алғаш 
рет араб сөздіғін жасап, «Кітап» деп аталатын еңбек жазды. Араб 
лингвистері фонетикаға мэн беріп, дыбыс пен эріпті ажыратады. 
Араб лингвистері сөз таптарын үшке бөлген: имя, глагол, частицы. 
Араб лингвистері синтаксиспен көп айналыспаған, керісінше 
лексикографияғакөпназараударған. 1786-1791 жж. орыс саяхатшысы
Симон Паллас Петербургта 272 тілдің 4 томдық сөздігін шығарған.
1806-1817 жж. арасында Берлинде И. X. Аделунгмен И. С. Фатердің 
редакциясымен 500 тілді қамтитын 4 том шығады. Араб лингвистері 
тілді салыстырып зерттеумен шүғьшданбаған, тілдердің тарихи 
дамуына аз көңіл бөлген. Тілдерді салыстырып зерттеғен атакты 
түрколог М. Қашқари еңбегі қолжазба қалпында қалып, Стамбүлда 
1912-1915 жж. басылып шыкты. Тілдерді салыстырып зерттеуі 
оның «Собрание тюркских языков» деген еңбегінде айтылған.

Қазір ғьшымда араб тіл білімі дәстүрі қалыптасқан. Ол 
классикалық араб тілінде жазылған трактатгарды зерттеу барсында 
пайда болған, эрі практикалық бағытымен ерекшеленеді.

Қайта өркендеу дәуіріндегі тіл білімі

Бүл дэуірде үлкен-үлкен географиялық жаңалықтар ашыл- 
ды (1492 ж. Колумб Американы ашты, М98 ж. Үндістанға теңіз 
жолы ашылды), тілге байланысты да көптеген еңбектер шыкты. 
Бүл уақытта тілге байланысты мынадай үш проблемаға көңіл
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бөлінді: 1. ¥лт тілдерінің тууы, дамуы. 2. халыкаралык деңгейдегі
эртүрлі тіддерді зерттеп меңгеру. 3. Көне дәуір мен орта гасырдағы 
лингвистикалық мүраларга ерекше коңіл бөлу.

1453 жылы Константинопольді түріктердің жаулауына байла-
алияі

ды зерттеу мәселесі жанданды. Латын тілі рим грамматистерінің 
еңбектері бойынша оқытылды. И.Рейхлин өзінің көне еврей тілі 
граммаіикасында ең бірінші рет аффикс терминін қолданды. Ол 
термин ХУІ-ХУП ғасырлардан бастап лингвистикада кең түрде 
қолданылды. XV ғасырда испан тііінің граійматикасы, XVI ғасырда

лы К. Беккер, Ф. И. Буслаев т.б.

грамматикалары 
ушылар көбейді.

алынған
мәселе орта ғасырда жөнді мән берілмеген ежелгі грек, рим жаз- 
ба нүсқаларын тауып жариялау, оларға филологиялық тапдау жа-

Бүл кезеңде 
эфиопия

Скалигерд
ралы» (1540 ж.), Р. Стефанустың «Латын тілі қазынасы» (1553 ж.), 
т.б. болды. Аталған ғалымдар еңбектерінің арқасында семит фило- 
логиясы қалыптасты, соған байланысты еуропалық галымдардың

бұл кезеңде
арта

халықгың өз сөйлеу тілі, ана тігіі қойылды, соны зерттеу
алынды.

Үсынылатын әдебиеттер:
I. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы
2004.

ІІІарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической 
науки. Москва, 2008.
3. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад 
2006.
4. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
1979. , -
5. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, 
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Тақырып: ХҮІІ-ХҮІП ҒАСЫРЛАР ТІЛ БІЛШІ

Қарастырылатын мәселелер: ХҮЦ-ХҮІІІ гасырлардың 
лингвиапикалыц проблемасы. Әмбебап грамматпиканың сипаты. 
Нормативті грамматикалар мен сөздіктер.

ХҮП-ХҮІП ғасырлардың лингвистикалық проблемасы

ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда тіл білімінде түбегейлі өзгерістер 
болды, жаңа үлгіде жазылған грамматикалар мен сөздіктер шыға 
бастады. Тіл білімінің бұлай қарқынды дамуына, оның теориялық 
жағынан жетілуіне тарихи жағдайлар, ғылыми сананың өсуі, 
қоғамдық дамудың алға жылжуы себеп болды. Қоғам өміріндегі та- 
рихи жағдайлар тіл білімінің алдына мынадай міндеттер жүктеді: 
тілдік деректерді реттеу, тілдің шығуы мен дамуы мәселелерін, 
оның ішінде халықаралық тіл мәселесін шешу, жалпыға ортақ ра- 
ционалды грамматика, сонымен қатар нормативті грамматикалар 
және сөздіктер құрастыру сынды мәселелер күн тәртібіне қойылды.

Бұл кезеңде қайта өркендеу дәуіріндегі ізденістердің 
нәтижесінде жаңа үлгіде жазылған грамматикалар шыға бастады. 
Эртүрлі халыктар тілдерінен жиналған материалдарды өзара сапы- 
рхишя біп тіплегі стлеппі екінші тілге аүдаоү да осы кезеңде

түтастаи
қүрастырыла бастады. Мысалы, П. С. Палластың басқаруымен 272 
тілден қүрастырылған «Барлықтілдердің және наречиелердің сапы- 
стырма сөздігі» (1787-1789) деген атпен 2 томдық еңбегі шықты. 
Агылшын ғалымы Уильям Джонс 1786 жылы шыққан «Азиялық 
зергтеулер» атты еңбегінде үнділердің әдеби тілі, яғни санскрит тілі 
тек лексикасы жағынан ғана емес, тіпті грамматикалық қүрылысы 
жағынан да грек, латын тілдеріне өте үқсас екендігін көрсете келіп, 
«бүлардың түпкі төркіні бір болу керек», - деген қорытындыға

зерттеулер бүл пікірдіңдүрыстығын
Пандура

халықтар тілдерінің сөздігі, олардың саралануы, бөлінуі 
және наречиелері мен диалектілік айырмашылықтары бойынша 
жіктелісі» (1794) деген атпен қүрастырып шығарды. Алты томнан 
түратын бүл сөздікте әлемнің 300 тілінен тілдікдеректержиналған. 
«Эрвас-и-Пандура тілдердің туысқандығын анықгауда оның лекси-
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касы емес, грамматикалық құрылымындагы ортақтықтары негізгі 
шешуші фактор болып табылатындығын бірінші болып анықтап 
берді»[1. 191]. Әрине тэжіриебеде бұлсекілді көлемді сөздіктерді 
пайдалану ыңгайсыз болды. Дегенмен бұл сынды тэжіриебелердің 
алдағы жұмыстарға пайдасы көп болды: олар тілдердің көп салалы 
нақты деректерімен, тілдердің өзара ортак белгілерімен, өзіндік 
ерекшеліктерімен таныстырып берді.

ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда тілдің шығуы жөніндегі мәселе қайта 
көтерілді. Ғалымдар тілдің шығуын дінге, құдайға апарып тірейтін 
орта ғасырлық схолостикалық көзқарастарды сынға алды. Мы- 
салы, Ж. Руссо: «Тіл қоғамдық қажеттіліктен туды. Жаратылыс 
берген алғашқы дыбыстардың қазіргі заманғы жетілген тіл пайда 
болған», - дейді. Ал неміс ғалымы Н. Г. Гердер (1744-1803 жж.) 
тілдің әлеуметтік сипатын, оның қоғамдық қажеттіліктен туғанын 
мойындамайды. Ол: «сөйлеу эрбір жеке адамның өз табиғатына тэн 
қасиет», - дейді. Бұл -  тілді құдай жаратты деген көзқарас.

Бұл кезеңце ғалымдардың тілдің даму сипаты жөніндегі 
көзқарастары да эр қилы болды. Мәселен, ағылшын ғалымы Дж. 
Пристли 1762 жылы шыққан «Тілдің теориясы жэне универсалдық 
грамматика жөніндегі лекциялар» деген еңбегінде «тіл дами келе өз 
басынан өркендеу, гүлдену, одан соң кері кету, құпдырау кезеңдерін 
өткізеді», - десе, Дж. Монбодо деген ағылшынның екінші ғалымы 
«Тілдің шығуы жэне дамуы» (1773 ж.) деген кітабында «тілдің 
дамуы үздіксіз алға басу түрінде болады», - дейді. Бұл айтылған 
пікірдің біріншісі жаңсақ айтылған, дұрысы -  екіншісі.

Әмбебап грамматиканың сипаты

Әр тілден жиналған материалдарды салыстыра қарау 
олардың өзара өзгешеліктерімен қатар ұқсастығы, ортақ қасиеттері 
де болатынын байқатты. Бұл -  тілдер арасындағы жақындықты, 
ұқсастықты, универсалдық сипаттарды зерттеуге жол ашты. Соның 
нэтижесінде 1660 жылы Әмбебап (Универсал) грамматика жазыл- 
ды. Оны франңуз ғалымдары Антуан Арно мен Клод Лансло бірігіп 
жазды. Бұлар өз заманында Франңиядағы ғылым мен халық ағарту 
істерінің орталығы болған Пор-Рояль монастырының ғалымдары 
болғандықтан, ол «Пор-Рояль грамматикасы» деп те аталды немесе 
«Раңионалды жалпы грамматика» деп те аталды.
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Антуан Арно (1612-1694) логик эрі философ, логи- 
ка бойынша шыққан «Логика, или Искусство мыслить» агты 
еңбектің авторларының бірі болса, ал Клод Лансло (1615-1695) —
Франциядағы алғашқы кэсіби лингвистердің бірі, тіл маманы эрі 
грамматика авторы болған, ол Францияда шет тілі ретінде лагын
тілінен дәріс оқыған алғашқы маман.

Әмбебап грамматиканың мақсагы -  барлық тілдерге ортақ 
логикалық негізді жэне олардың арасындағы өзгешеліктерді ашу. 
Граммагикада екі түрлі принцип басшылыққа алынған:

1) берілген грамматикалық ережелердің жалпытілдік болуы,
2) ол ережелердің логикаға негізделуі.
Әмбебап граммагика екі бөлімнен тұрады: граммагика, фо- 

нетика. Онда дыбыс пен эріп, буын, екпін, морфология, синтаксис
мэселелері қарастырылды.

А. Арно мен К. Лансло тілдің негізінде жатқан «рационалдық 
бастау» дегенді түсіндіруге тырысты. Рационализм сол кезеңдегі 
көптеген ғалымдардың ғылыми пікірлерінде болды, оларға Р. Де- 
карт философиясы қатты әсер етті. Әмбебап грамматиканың автор- 
ларына Р. Декарттың гносеологиясындағы нормагивті ұстанымы 
негіз болды. Р. Декарттың ойынша, «сананың жетілуіне ақылдың 
болуы аздық етеді, оны дұрыс жұмсау алу қажет». А. Арно мен 
К. Лансло философтың бұл тұжырымынан «ақылды дұрыс іске 
асыру тілді дұрыс жұмсай алғанда ғана нәтижесін береді» де- 
ген ой түйіндеді. Олар грамматиканы «жасанды сөйлеу» ретіндегі 
құбылыс деп анықгады. Сондай-ақ, Әмбебап грамматиканың автор- 
ларына Р. Декарттың дедуктивизм ұстанымы да әсер етті. Олардың 
грамматикалық теориясы дедуктивтік бағытта болды. Аталған 
теорияның негізінде дэстүрлі мынадай қағида жатыр: «олардың ой- 
ынша, адамдардың барлығы бірдей ойлайды, кез келген тілде 
олардың ойларын жеткізе алатын белгілі бір қүрал болуы тиіс».

Каргезиандық философияның негізгі бөлігі антропоөзектік 
бағыт болып табылады. Р. Декарт философиясының басты 
орталығында ойлаушы адам тұрды. Сондықган біраз зерттеушілер 
Әмбебап грамматиканы да антропоөзектік бағыттағы еңбек деп са- 
найды. Грамматика авторлары сөйлеуші адам мәселесін, олардың 
грамматикалық құрылысындағы ономасиологиялық бағыт туралы
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мәселелерді басты қағида ретінде ұстанды. А. Арно мен К. Лан-
сло сөйлеуші адам мэселесіне: ономасиологиялық категорияга, 
рационализмге аса мэн берді де, өз грамматикалық зерттеу 
шеңберлерінен шығып кетті. «Пор-Рояль фамматикасының» негізі 
ретінде ономасиологиялық категория алынды. Бірақ А. Арно мен 
К. Лансло оған субъективизмді қосып жіберді, нәтижесінде грам- 
матика мәселесін ойлау категориясына айналдырып алды. Со- 
нымен бірге олар бұл категорияларды субъект, предикат жэне 
олардың арасындағы өзара байланыс сынды мәселелерге ауы- 
стырып апды. Соның нәтижесінде грамматика авторлары субстан- 
ция, сапа категорияларын сөйлеушінің сөйлеу үдерісінде болатын 
нэрселер деп түсінді. Олардың пікірінше, фамматика сөйлеу өнері 
ретінде анықгалады. Олар белгілер дауыстың үні арқылы берілуі 
мүмкін деді. Сөздерді екі топқа бөліп қарады: біріншісі -  ойды 
білдіретін сөздер (зат есімдер, есімдіктер, артиклдер, предлогтар,
үстеу сөздер), екіншісі -  ойды дамытушы сөздер (етістіктер, шылау 
сөздер, одагайлар). |

А. Арно мен К. Лансло синтаксисті екі бөлімге бөліп 
қарастырды. Бірінші топқа негізгі түрлерін жатқызды да, екінші 
топқа эллипсис, плеоназм, инверсия, т.б. қүбылыстарды жатқызды.

Әмбебап грамматикаавторлары сынесім мэселесін қарастыруда 
көне дэуір мен қайта өркендеу дэуірі тіл біліміндегі көзқарастардың 
аралығында калып қойды. Көне дэуір тіл білімінде сын есім мен зат

*  ^ВгЯЖЯЖ^* ш

ссмі есмі сөздср деген жалпы атаумен бірге қаралган болаты бол- 
ды. Ал ХҮІІІ гасырдан бастап зат есмі мен сын есмі екі бөлек сөз 
табы ретінде жеке-жеке қарастырыла бастады. Егер көне грек және 
латын тілдерінде бұл сөз таптарын морфологиялық жагынан жеке 
бөліп қараудың қажеттілігі болмаса, «жаңадан қалыптасқан» тілдер 
бұл екеуін жеке ажыратуды қажет етті. Өмбебап грамматикада сөз 
таптары екі жақты қаралады: сөздер бір сөз табы ретінде қаралады 
да> ял атаулар екі топқа жіктеліп беріледі. Және ол сөздер өзіндік 
семантикалық айырмашылықтарына қарай ажыратылады, деген- 
мен авторлар оларды бір бүтін топқа жатқызуга тырысады. Сол 
себепті бір сөз эрі сындық, эрі заттық мәндерде түсініледі. Мэселен, 
г°Ще Деген сөз «цызыл» деген мағынада жүмсалып, сындық мэнді 
білдірсе, эрі «цызарган нәрсе» деген мағынада қолданылып, заттық 
үғымды білдіретін болып шығады.
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Әмбебап грамматика көне грек, латын, француз тілдерінщ 
деректері негізінде жазылса да, ол салыстырмалы немесе 
салгастырмалы тіл біліміне жатпайды. Ол -  логика-типологиялық 
грамматика. Әмбебап грамматиканың басты мақсаты рационал- 
ды ңегіз құру болатын. А. Арно мен К. Ланслода барлық тілдердің 
«грамматикасындагы рационалды негіз» қайдан алынатындыгы 
жөнінде нақгы түсінік болмаган. Олар адамзат баласы тілінің жал- 
пы оргақгықтары бар деген ұстаным негізінде лингвистикалық ой-
ларын дамьггуды көздеді.

Дүниежүзінде эртүрлі тілдердің ашылуына жэне логи-
ка гылымының дамуына байланысты орга гасыр кезеңіндегі ла- 
тын грамматикасының элсіз тұстары, тілдік базасының тарлыгы, 
әдістемелік жагынан кемшілігі көріне бастады. Өзінің кемшін 
тұстарына қарамастан ол кейінгі грамматикалық теориялардың да- 
муына қатгы әсер етті. Әмбебап грамматика жаңа грамматикалық 
мектептердің ашылуына түрткі болды, оның рационалды ұстанымы 
XIX гасырдың I жартысындагы грамматикалық жұмыстарда жиі 
ұшырасады. Еуропада оның негізі бойынша көптеген еуропалық 
жэне еуропалық емес тілдер шықты. Логика мен эмбебап граммати- 
ка логикалық, құрьшымдық, математикалық тіл білімдерінің даму-
ына өздерінің айтарлыктай үлестерін қосты.

Дегенмен тіл біліміне қосқан үлестерімен бірге әмбебап
грамматиканың қателіктері де болды. Ол қателік -  логикалық ка- 
тегория мен тілдік категорияларды ажырапгпай, тең қүбылыстар 
деп қараулары. Авторлар «эр тілдің өзіндік грамматикасы де- 
ген болмайды, грамматика жалпытілдік, әмбебап болуы керек, 
өйткені грамматикалық категориялар - логикалық категорияның 
көрсеткіштері, ал логика категориялары жеке ұлттық болмайды, 
жал пыадамзатгық болады» дейді. Бұл қате тұжырым болды. Тілдік 
категориялар логикалық категорияларга қарагандаанагұрлым өрісті, 
көп салалы. Сондықтан тіл білімінің міндеті — барлық тілдерді бір 
гана грамматикага тәуелді ету емес, тілдер арасындагы бірлік пен
ұқсастықты айқындау.

Нормативті грамматикалар мен сөздіктер

ХҮІІ-ХҮІІІ гасырларда эдеби-жазба тілдердің дамуына бай- 
ланысты тіл білімінде туыс тілдердің нормативті грамматикалары
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мен сөздіктерін құрастыру кажеттілігі туындады. 1757 жылы Ре- 
сей елінде М. В. Ломоносовтың (1711-1765) «Ресей граммагикасы»
деп аталатын грамматиканың жаңа түрі -  сипаттамалы нормативті- 
стилистикалық грамматикасы шықгы. Бұл нормативті грамматика 
логика-дедуктивтік негіздегі жалпыга ортақ грамматикага қарсы 
қүрастырыл д ы. Ц

Нормативті-стилистикалық принцип, сондай-ақ жаңа 
тілдердің түсіндірме сөздіктерінде де қолданылады. Егер алдыңғы 
дәуірлерде сөздік-комментарийлер мен сөздік-кагалогтардың 
шыққаны белгілі болса, ал ХҮШ гасырда сөздіктің нормативті 
түсіндірме сөздік деп аталатын басқа жаңаша түрі шыга бастады. 
Түсіндірме сөздіктерде тілдің сөздік қоры түгел қамтьыып, сөздер 
мен сөз тіркестерінің, түрақты тіркестердің магыналары анықталды, 
сөздердің грамматикалық жэне стилистикалық мінездемесі ашыл- 
ды. Бүндай сөздіктер тек жекелеген бір тілдің даму деңгейін 
ғана көрсетіп қоймайды, сонымен қатар оның ғылыми түргыдан 
зерттелуіне де септігін тигізеді.

ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырларда салыстырмалы-тарихи эдістің 
колданылу жайы арта бастады. ХҮІІ ғасырда Хорватиядан шыққан, 
көптеген жылдар орыс жерінде жер аударуда болган зертгеуші Ю. 
Крижанич (1617-1693) славян тілдерінің алғашқы салыстыру үлгісін 
жасады. Ал ХҮІІІ ғасырда Ламберт Тен-Кате (1674-1731) өзінің 
«Введение в изучение благородной части нижненемецкого языка» 
(1723) деген кітабында герман тілдерін терең салыстыру жүргізіп, 
нәтижесінде ол туыс тілдердегі аса маңызды дыбыс сәйкестігі бар 
екендігін анықтады. Салыстырмалы-тарихи әдісті колдануда ерек- 
ше рөлді М. В. Ломоносовтың «О пользе книг церковных в россий- 
ском языке», «О сродных языках россиискому и о нынешних диа- 
лекгах» атты еңбектері агқарды. Ғалым бүл зерттеулерінде славян 
тілдерінің үш тобының дэл классификациясын жасап шыгады.
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Тақырып: XIX ҒАСЫР ТІЛ БІЛІМІ ЖӘНЕ САЛЫ-
СТЫРМАЛЫ-ТАРИХИ ТІЛ БІЛІМІ

Қарастырылатын мәселелер: Салыстырмалы-тарихи тіл 
білімінің қалыптасу негіздері. Салыстырмапы-тарихи тіл білімін 
қашптастырган гсиіымдар. Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің
кемиііліктері.

Салыстырмалы-тарнхи тіл білімініц қалыптасу негіздері

Тіл білімі XIX ғасырдың I жартысында философия, та- 
рих, филолоғия ғылымдарының ішінен бөлініп, өз алдына дербес 
ғылым болды. Үндіеуропа тілдерін салыстырып зерттеудің тарихы
4 кезеңге бөлінеді:

Салыстырмалы-тарихи әдістің неғізі қаланғаннан жас ғрам-
матистерғе дейін.

Жас ғрамматистер.
Жас ғрамматистерден Ф. де Соссюрғе дейін.
Ф. де Соссюрден осы уақытқа дейінгі кез.
Сонымен, жоғарыдағы ғалымдардың еңбектерінің тіл білімі 

тарихындағы зерттеулерін төмендегідей топтарға жіктеуге болады.
Бұл ғалымдар өз еңбектері арқылы салыстырмалы әдістің 

тілдер жэне тілдік элементтер тарихын зерттеуде тиімді тәсіл 
екендігін дәлелдеді. Осыған байланысты XIX ғасыр тіл білімі осы 
әдістің атымен тарихи-салыстырмалы тіл білімі деп аталды.

Тілдердің өзара туыстас болатындығын нақгы деректер
арқылы дәлелдеді.

Тілдер туыстығының дэлелі олардың грамматикалық
құрылысындағы, сөз өзгерту жүйесіндегі үқсастық, жақындық 
екенін ашты.

Тілдердің бір қалыпта қалып қоймайтынын, заман өткен сай- 
ын дамып отыратын тарихи кұбылыс екенін баса айтып, тіл тари- 
хын, оның заңдылықгарын зерттеуге ерекше мэн берді.
XIX ғасырдың ерекшелігі тілдер салыстырылып зерттеле бастады. 
Тіл білімінің жаңа дэуірі тілді біртіндеп дамып, өзгеріп отыратын
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тарихи құбылыс деп танудан, оны зерттеу ісіне тарихи-салыстыр- 
малы эдісті қолданудан басталады. Салыстырмалы-тарихи тэсіл -  
салыстырмалы тарихи тіл білімінде тіл топтарының дамуындағы

заңд ыл ы қтарды
Салыстырмал

хи тэсіл -  тіл тарихын білудегі негізгі құрал. Осы тэсіл көмегімен 
туысқан тілдердің шығу тегін анықтап, олардың диахрондық да-

зерттеи
жаңғырту

Салыстырмалы-тарихи тіл білімін қалыптастырган ғалымдар

Тіл білімі тарихында неміс ғалымы Ф. Бопп салыстырмалы-та- 
рихи тіл білімінің негізін салушы деп саналады. 1816 жылы Ф. Бопп 
санскрит тіліндегі етістіктердің жікгелу жүйесін грек, латын, гер- 
ман, парсы тілдерімен салыстыра зерттеген еңбегі арқылы аталған 
тілдердің туыстығын дәлелдеді. Кейін бұл тілдерден жинақтаған 
материалдарын иран, славян, балтық, армян тілдері фактілерімен
толықтыра келіп, 1833-1849 жж. «Үндіеуропатілдерінің салыстыр- 
малы грамматикасын» жазды.

Салыстырмалы-тарихи эдісті қалыптастырушылардың бірі
— дат ғалымы Р. Раск өзінің 1817 жылы шыққан исланд тілінің 
шығу тарихы жөніндегі еңбегінде «тілдердің сөздік жағынан бір- 
біріне ұқсастығы тіл туыстығының кепілі бола алмайды, бір тілден 
екінші тілге сөз ауыса береді; тіл туыстығының белгісі — олардың

шығарады.
дұрыс

Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің көрнекті окілдерінің 
бірі |  Я; Гримм. Оның 4 томнан тұратын «Неміс тілі грамматикасы» 
еңбегінде тілдің даму тарихын зерттеуге баса көңіл бөлініп, тілді 
хронологиялық жолмен салыстыруды қалыптастырды. Я. Гримм, 
эсіресе, тіл тірихының қоғам тарихымен байланыстьшыгына на-

құб
құрамында болу қажеттілігіне

Салыстырмалы-тарихи тіл білімін қалыптастырушылардың 
бірі — В. Гумбольдт. Ол санскрит, қытай, малай, Америка үндістері, 
басктілдері сияқты әр құрылымдағы тілдерді зерттеген. Ғалым тари- 
хи-салыстырмалы әдістің тілді зерттеу әдісі болып қалыптасуында
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үлкен рөл атқарды. Тілдің қүрылымы, тіл мен мәдениет, тіл мен ои- 
лау, тіл тарихы т.б. мәселелер оның зерттеу нысаны болды.

Италияндық Филиппо Сассети Үндістанда 5 жыл түрып, сан- 
скрит тііін италиян тілімен салыстырып, олардың үқсастығы бар 
екендігін айтқан. Ал Лейбниц фин, венгер тіпдерінің туыстығымен 
бірге түрік, монғол, манчжүр тілдерінің туыстығын байқайды. 
Голландық Ламберт неміс, голланд, англосаксон, исланд тілдерін 
салыстырса, Ф. Рухич литва мен латыш туыстығын көрсетеді. М. 
Ломоносов 1755 жылы шыққан грамматикасында 5 үндіевропа 
тілінің (орыс, латыш, грек, латын, неміс) туыстығын айтады.

Славян тілдерін алғаш рет жүйелі түрде салыстырып зертте- 
ген чех лингвисі - И. Добровский. Ф. Шлегель озінің «О языке и 
мудрости индейцев» деген еңбегінде латын, грек, герман тілдерінің 
санскрит тілімен грамматикалық жағынан туыстығын көрсеткен. 
«Салыстырмалы грамматика» деген терминді алғаш Ф. Шлегель 
қолданған. Сонымен, тілді салыстыра зерггеу жалпы тіл білімінің
негізі болды.

Салыстырмалы-тарихи эдісті алғаш қолға алған түркі 
жүртының ғалымы - Махмүд Қашқари еді (XI ғасырда).

Сонымен, тілдерді сал ыстырмалы-тарихи түрғыдан зерттеудің 
барысында XIX ғасырда салыстырмалы-тарихи тіл білімі пайда 
болды. Зерттеу жүмыстары ағылшын, неміс, грек, т.б. тілдердің 
неғүрлым ертеректегі қалпына, ерекшеліктеріне үңілген сайын, 
олардың ортақ белгілері мен бір тектестігі солғүрлым анық, айқын, 
мол аңғарылатындығын көрсетті. Осыдан тілдердің бір тектестігін 
айкындаудың, оларды салыстыра жэне тарихи түрғыдан зерттеудің 
салыстырмалы-тарихи әдісі де осылай пайдаболды. Бүл әдіс туыстас 
тілдердегі деректерді өзара салыстыра зерттеуге негізделгендіктен 
салыстырмалы деп аталады да, тілдегі қүбылыстарды олардың 
өзгеруі, тарихи дамуы түрғысынан қарастыратындықтан тарихи деп
аталады.

Өртүрлі тілдердің өзара туыстығы, туыстас тілдердің топ- 
тары дүние жүзіндегі тілдерді тарихи жэне салыстыра зерттеудің 
нэтижесінде, салыстырмалы-тарихи эдісті паидалана білудің 
арқасында ғана айқындалды. Атап айтқанда, роман тілдері, герман 
тілдері, иран тілдері, түркі тілдері, фин-угор тілдері деп топтасты-
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ру жэне дүние жүзіндегі басқа да тілдерді эртүрлі топтарга бөліп
жіктеу салыстыра зерттеудщ нэтижесінде гана іске асты.

Салыстырмалы-тарихи эдіс туыс тілдердің деректерін са- 
лыстыра келіп, ол тілдердегі ортақ, біртектес элементтерді, ондай 
бірліктің шыгу негізін жэне ортақ формалар мен грамматикалық 
категориялардың ары қарай дамуы мен өзгеру ерекшеліктерін 
айқындауды көздейді. |

А). Ең алдымен бұл эдіс тілдердің адам баласы тілінің шығу
процесінен бастап түрлі-түрлі болу фактісіне, яғни сол кездің
өзінде эртүрлі тілдердің өзіне сай эртүрлі сөздік қүрамы мен
грамматикалық қүрылысының жасалу фактісіне негізделеді. Демек,
салыстырмалы-тарихи эдіс ең алгаш жасалйнған көптеген тіідерді
белгіпі бір зат немесе қүбылысты эртүрлі лексикалық атаулармен
аталғанын, біркелкі грамматикалық категориялардың түрлі-түрлі
формаға ие болып, эртүрлі грамматикалық тәсілдермен берілгенін 
негіз етіп, соған сүйенеді. ]

Ә). Тілдердің туыстас тілдер деп саналуы үшін, ең алды- 
мен, олардың лексикасында мағыналар жағынан біркелкі немесе 
өзара ұқсас, дыбысталуы жағынан да бір-біріне жақын көптеген 
сөздердің болуы шарт. Мүндайда туыстас тілдердің лексикасындағы 
сөздердің барлығы бірдей емес, олардың сөздік қорындағы байырғы 
төл сөздер еске алынады. Мысалы, қазақ тіліңдегі ауыр, өзбек 
тіліндегі огыр, қыргыз тіліндегі оор, тува, хақас тілдеріндегі аар, 
түрікмен тіліндегі агыр, алтай тіліндегі^/?, башқүрт тіліндегі ауыр, 
татар тіліндегі авыр деген сөздердің мағына жағынан бірдей, ды- 
бысталуы жағынан үқсас болып келуі бүл сөздердің бір негізден
шыққандығын көрсетеді.

Туыстас тілдердің барлығына бірдей ортақ сөздердің 
қатарына адамдардың өзара туыстық қатынасын білдіретін сөздер, 
адамның дене мүшесінің атгары, жыл мезгілдері мен тэулік 
бөлігінің аттары, табигат қүбылыстарының атгары, адамдардың күн 
көрісіне, қоғамдық еңбегіне байланысты іс-әрекет атаулары, еңбек 
қүралдарының аттары, есімдіктер, заттардың негізгі сан-сапа атау- 
лары жэне т.б. енеді. Түркі тілдерінде осыган байланысты мына- 
дай ерекшеліктерді көрсетуге болады: тува тілінде аяқ деген сөздің 
мағынасы бүтп деген сөз арқылы беріледі. Бүл ерекшелік тек тува

78



тілінде гана емес, сонымен бірге басқа да түркі тілдерінде, мыса- 
лы, кырғыз, аптай, үйғыр тілдерінде де бар. Ал эзірбайжан тілінде 
туяқ деген сөздін орнына дырнаг сөзі қолданылады. Баска түркі 
тілдеріндегі жац (щека) дегеннін мағынасын өзбек тілінде лунж,
чакак деген сөздер білдіреді.

Б): Тілдердін өзара туыстас тілдер деп танылуы үшін ол
тілдердін лексикалық жағынан біртектес, өзара үқсас болуы, әрине,
қажетті жэне басты шарттардың бірі. Бірак мүныңөзі де жеткіліксіз.
Әртүрлі тілдердің бір-бірімен туыстас тілдер деп саналуы үшін,
олардың лексикасындағы төл сөздер жағынан гана емес, мүнымен
бірге грамматикалық қүрылысы жағынан да жақын, біртектес болып
келуі тиіс. Мысалы, славян тілдері деп аталатын тілдердің де өзара
туыс тілдер екенін, сондай-ақ түркі тілдері деп аталатын тілдердің
де өзара жақын, туыстас тілдер екенін олардың грамматикалык
қүрылысына тэн септелу, көптелу, тәуелдену, жіктелу жүйесінен,
сөз тудырудың жолдарынан, сөздердің өзара тіркесуінен, өзара
байланысу ерекшеліктерінен көруге болады. Сонымен, тілдердің
қүрылымында бір тектес грамматикалық элементтердің болуы жэне
бүлардың жүйелі сипат алып қалыптасуы ол тілдердің генетикалык
бірлігін, бір негізден шықкандығын дэлелдейді. Сонымен бірге бұл
дерек салыстырмалы-тарихи эдістің сүйенетін басты негізінің бірі
болып табылады.

В). Тілдердің туыстығын айқындауда жэне олардың тари-
хи даму жолдарын танып білуде туыстас тілдердегі дыбыстардың
сәйкестілігін есепке алудың үлкен мэні бар. Мысалы, қазақтіліндегі
ш дыбысына қырғыз, өзбек тілдерінде жэне т.б. түркі тілдерінде ш
дыбысы сәйкес келсе (бас, баш, бош), қырғыз тіліндегі ш дыбысы-
на қазақ тіліндегі с дыбысы сәйкес келеді (қырғызша «шаш» сөзі
қазақша «сас» болады).

Бір негізден шыққан туыстас тілдердегі ортақ, бір тектес
сөздер мен формалар олардың архетиптерін жорамалдап белгілеуге
мүмкіндіктудырады. Ал архетип дегеніміз - сөздің немесе форманың
алғашқы түрінің реконструкциялануы. Реконструкция тіл тарихына
қатысты мэселелерді зертгеп шешу үшін өте қажет. Салыстырмалы-
тарихи эдіс тілдердің өткен тарихын. олардың даму заңдылықтарын
ашып айкындауда маңызды амал болып саналады. Тарихи фонети-
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ка мсн морфологияны, сондай-ақ тарихи лексикологияны туыстас 
тілдерді салыстыра зерттеп, салыстырмалы-тарихи әдісті шебер
қолдана білгенде ғана жасауға болады.

Сонымен, тілдерді салыстырмалы-тарихи түрғыдан зерттеу 
өзінің алдына, негізінен алғанда, мынадай міндеттер қояды:

1) негіз тілден бастап, ту ыстас тілдердегі ортақ 
категориялардың даму заңдылықтарын ашып айқындау;

2) бұл дамудың ортақ, жалпы бағытын таба білу;
3) негіз тілдің түпкі құрылымының туыстас тілдердің ары 

қарай дамуына тигізетін әсерінің сипатын брлгілеу;
4) тілдің белгілі бір элементтерін тұрақты, басқа бір

элементтерінің өзгеріске бейімділігінің себептері мен жайларын 
айқындау;

5) әртүрлі туыстас тшдердегі өзгерістердің біркелкі 
болмауының себептерін белгілеп айқындау.

Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің кемшіліктері

Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің ғылымға әкелген 
жетістіктерімен қатар кемшіліктерінің де бар екендігін соңғы 
кездегі ғылым сипаттары көрсетіп отыр. Олар:

Ең алдымен, салыстырмалы-тарихи әдісті қолданушылар
тілдің өткенін зерттеуге, болған-болмағаны белгісіз, жорамалдан
туған ататіл (праязык) дегенді табуға баса назар аударды. Сөйтіп,
тілдің қазіргі күйі, оның жүйелік сипатын айқындауға жете мән 
бермейді;

Салыстырмалы-тарихи эдіс тілдің лексикасын, семантикасы 
мен синтаксисін зерттеуден айтарлықгай нәтиже бере алмады;

Туыстас тілдердің өзара жақын, үқсас келмейтін фактілері 
ескерусіз қалды. Анықталып, түпкі төркіні табылды деген тілдік 
элементтердің көпшілігінің қай тарихи кезеңге жататынын және кай

қалаи оолғанын тап басып айту
факт

қана қорытынды жас алды, тілдердің басым көпшілігі, әсірсесе, 
туыстығы белгісіз тілдер зерттеуден шет қалды;

Туыстас тілдер фактілерін салыстыруда ол фактілердің 
хронологиялық жақтарына жете мэн берілмеді, өзара алшақ жатқан
тілдер салыстырылды
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Тілдік фактілерді салыстырғанда сол тілдердщ иесі оолып 
табылетын қауым тарихына, материалдық мәдениет тарихына
жеткілікгі шамада ұштастырылмады.

Салыстырмалы-тарихи эдіс пен салыстырмалы-тарихи тіл
білімі бір емес, соңғысының өрісі әлдеқайда кең.

Бірақ бұдан салыстырмалы-тарихи тіл білімінің жеткен
жетістіктерін жоққа шығаруға болмайды.
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Тақырып: ТІЛ ФИЛОСОФИЯСЫ Ж 0Н Е В. ГУМБОЛЬДТ

Қарастырылатын мәселелер: В. Гумболъдттың тарихи- 
фшософиялық түжырымдары. Тіл -  «халық рухы». Тіл формасы.
Типологиялық зерттеу.

Ғылымда тіл философиясы тіл білімінен көп бұрын пайда 
болғаны белғілі. Осыған қарамастан ол тіл философиясы атауын тек
XIX ғасырда ғана алды. Бұп дәуірдегі тіл философиясының негізгі 
мақсаты — тілдің табиғаты мен мэнін, оның қоғам өмірінде алатын 
орны мен қызметін, ойлаумен, адамдардың рухани өмірімен байла- 
нысын айқындау болды. Тіл философиясының негізін қалаушы — В. 
Гумбольдт. Тіл білімінің қай проблемасында болмасын, ғалымның 
зерттеулері өзекті болды. В. Гумбольдт ең алғаш болып тілдің ішкі 
кұрыл ымын, оның халықтардың рухани өмірімен, санасымен, тари-
хымен байланыс дәрежесін жан-жақты талдады.
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В. Гумбольдттың тарихи-философиялық тркырымдары

В. Гумбольдт (1767-1835) әлем гылымында бірден-бір гұлама
лингвист-теоретик ғалым болды. Ғалымның тіл біліміндегі ең 
алғашқы ғылыми еңбегі 1820 жылы Берлин академиясында жасаған 
«О сравнительном изучении языков применительно к различным 
эпохам их развития» атты баяндамасы еді. Сәл кейінірек «О воз- 
никновении грамматических форм и их влиянии на развитие идей» 
деген атпен еңбегі жарық көрген. Ғалым өмірінің соңғы кезеңінде 
«О языке кави на острове Ява» еңбегін жазған. Вилгельм Гумбольдт 
өмірден өткеннен кейін бір жылдан соң он^ң ағасы Александр Гум- 
больдт аяқталмай қалған осы еңбегін шыгарады (1836). Ғалымның 
аталған еңбегі қазірге күнге дейін тіл білімі мен тіл философиясына 
өз үлесін қосып келеді.

В. Гумбольдттың тіл ғылымына қосқан үлесін атакты грек 
философтары И. Кант пен Г. Гегельдің философияға қосқан 
үлестерімен пара-пар деп қарауға болады. Мәселен, Кант сананы 
табиғаттан тәуелсіз жэне өз заңымен, өз қағидасымен дамитын ерек- 
ше дүние ретінде қарастырды. Гумбольдттың Канттан ерекшелігі -  
таза логикалық емес, вербальды-логикалық ойлау жөнінде айтты.

В. Гумбольдт өзінің алдындағы зерттеушілердің мынадай 
кемшіліктерін көрсетеді: а) олар тілді мазмүнынан бөліп алып 
қарады; э) салыстырмалы-тарихи тіл білімі тек классикалықтілдерді 
салыстыра зерттеумен гана шектеліп, соның салдарынан тілдің та- 
рихын халықтың тарихынан, оның мэдениетінен бөліп алды.

В. Гумбольдттіл білімінің өзіндік философиялық базасы -  тіл 
философиясы. Тіл философиясының негізгі принциптері -  тілді 
адамдар әрекеті деп атау, оны халықтың үлттық санасы деп есеп- 
теу. Ғалымның ойынша, тіл -  әрекет, ол рухтың жемісі, рухтың 
эрекеті, тіл үздіксіз даму үстінде, тіл жеке адамдардың сөйлеуі 
арқылы көрінеді, бірақ ол жеке адамның табысы емес, халықгың 
табысы, жалпыхалықтық туынды.

В. Гумбольдт бірінші болып, тілдің ішкі қүрылымын, оның
халықтардың рухани өмірімен, санасымен, тарихымен байла-
ныс дэрежесін жан-жақты талдады, өзіндік лингвистикалық, 
философиялық жүйе қүрды.

В. Гумбольдттың философиялық-тілдік ілімі негізінде тілді 
жэне оны зерттеу туралы қалыптасқан көзқарастар жиынтығынан
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гумбольдтшылдық пайда болды. Ол Германияда, сосын Ресей- 
де дамыды. XX ғасырдың алғаш кезінде Еуропа мен Америка- 
да неогумболъдтшылдық багыты дамыды. Ол, негізінен, тілдің 
семантикалық жағын зерггеуге жэне тілді халык мэдениетімен 
тығыз бейланыста зерттеуге мэн берді. XIX ғасырдың алғашқы 
жартысы - компаративистика (салыстыру) ғылымының өз ал- 
дына дербестігін алып, зерттеу эдістерін жетілдірген кезең бол- 
ды. Ғалымның тіл білімі жөніндегі концепциясы лингвистикалық 
теориялардың қарқынды дамуына күшті эсер етті. Оның негізгі 
идеялары Г. Штейнталь, А. А. Потебня, Б. де Куртенэ, Ф. де Сос- 
сюр, Э. Сепир, Н. Хомский, И. И. Мещанинов, Дж. Гринберг сынды 
ғалымдардың еңбектерінде көрініс тапты.

Тіл -  «халық рухы»

В. Гумбольдт тілдің қашан да халық ортасында ғана да- 
мып отыратындығын баса айтты. Ол тілдің қоғамдық табиғатын 
«адамдардың санасы мен рухында» болатын ұлттық сипат түрінде 
қарастырды. Гумбольдттың түсінігіндегі «халықтың үлттық рухы- 
на» оның психологиялық қоры, ойлау философиясы, ғылымы, өнері 
мен эдебиеті секілді құндылыктар кіреді. Ғалым «халық рухы» 
мен тіл бір-бірінен бөле жарылмайтын нәрселер, егер біреуі өмір 
сүрсе, екіншісі де содан келіп шығады» деп есептеді. Бүл жөнінде 
ғалым былай деп жазды: «Тіл халык рухының сыртқы көрінісі: 
халықтыңтілі оның рухы, ал халык рухы оның тілі». Щ 68]. Шы- 
нында да, Гумбольдт дүрыс көрсеткендей, тілде халықтың, сол 
тілді сөйлеуші үлттың рухани қазынасы көрініс табады. Гумбольдт 
тілдің дамуы мен адамзат баласы тілінің әркелкілігін олардың 
«дүниетанымымен», «халықтың рухымен» байланыстыра қарады. 
Гумбольдттың «халық рухы» түсінігі шетел зерттеушілерінің этно- 
лингвистика жэне неогумбольдтшылдық ілімі негізінде жатыр.

Тіл формасы

В. Гумбольтд өз енбектерінде тіл формасы мәселесіне көп
көңіл бөлді. Ол тілдің келесі формаларын анықгайды:

- Тіл сөздің афегаты емес, түгас жүйе болып табылады, 
сондыктан да эрбір жеке сөз өзге элементтердің арқасында өмір
с үред і.
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формас
материалдық
мазмұны болып табылады.

В. Гумбольдтгың тілдің ішкі жэне сыртқы формалары 
жөнінде айтқан идеясы көптеген лингвистикалық және эдебиетгану 
мектептерінің қолдауына ие болды.

Тілдің сытрқы формасы -  тілдің материясы, оның сөйлеу

-  тіл құрылымьн 
рухын жеткізуші.

формас

Типологиялық зе|#гтеу

салыстырмалы
сипаттарды

қалыптасты
зерттеуде туыст

сшічдмдті іуыстық жақындыгы жоқ тілдер деректері де салы-
стырылады. Екіншіден, салыстырмалы-тарихи эдістегідей тілдік
жүйедегі жеке элементтер емес, жүйе қүрылымы салыстырылады.
Үшіншіден, мүнда тілдік түлғалардың материалдық туыстығын ашу
көзделмейді, салғастырылып отырған тілдердің ортақ белгілерін, 
типтік сипаттарын а
белгілеріне қарай жіктеу көзделеді.

Типологиялық зерттеудің алға қоятын мақсаты -  барлық 
тілдерге немесе тілдердің көпшілігіне оргақ универсал, типтік 
белгшерді ашу. Типологиялық зертгеу -  қызметі мен мэні жағынан 
тілдердің барлығына немесе көпшілігіне ортақ, жалпылық сипа- 
ты бар нысандарды салыстырады. Типология тілдер жүйесіндегі 
жалпылық мэні бар нысандарды өзара салыстыра қарау арқылы

арасындағы
зерттеуді үсынған ғалым -  Ф.

Шлегель. Ол 1809 жылы шыққан «Үнділердің тілі мен даналығы» 
атты еңбегінде сөз түлғасын түрлендіреті

флекти
•үлғалық қүбыл

Бүл толық болмайды. Ф. Шлегельдің туысы А. Шлегель 1818 жылы 
бүл жіктеуге үшінші бір аморфты тіл дегенді қосады. Бүл жіктеулер
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де толық болмайды. Олардың зерттеулерін толықтырган ғалым -  В.
Гумбольдт болды.

Сонымен, В. Гумбольдт тілдерді типологиялық белгілеріне
қарай жіктеу мәселесімен де айналысты. Мұны іске асыру
үшін ол салыстырмалы тіл білімін зерггеуге өзгеше мэн берді.
Оның түсіндіруінше, салыстырмалы тіл білімінің сипаты — тіл
семьяларындағы тілдердің туыстық тегін ашумен шұғылданатын
салыстырмалы-тарихи тіл білімінен де, тілдердің бэріне ортақ
белгілерді іздеумен шұғылданатын типологиялық тігі білімінен де
басқаша. Тілдің негізгі мэнін тек салыстырмалы тіл білімі ғана
ашып бере алады деді. Ол санскрит, қытай, Америка үндістері,
т.б. көптеген тілдердің материалдарын зерттеп, салыстырмалы тіл
бпімін калыптастырды. Олтілдердітипологиялықбелгілерінеқарай
жіктеуде екі түрлі белгіні негіз етуді ұсынады: а) тілдік тұлғалар 
қарым-қатынасы, э) сөйлем құрау тэсілдері. Осы белгілеріне сүйене 
отырып В. Гумбольдт дүниежүзіндегі тілдерді төрт топқа бөледі, 
төртінші етіп инкорпоративті тіл дегенді қосады. Оған Америка
үндістерінің тілін жатқызады.

Қазір типологиялық белгілердің негізгілері ретінде сөз
құрылымын, сөздердің тұпғалық түрленісін, сөз жасайтын, сөз 
түрлендіретін тұлғаларды, синтаксистік қатынастарды алады.

Үсыяылатын әдебиеттер:
1. Гумбольдт В. Избранные труды по языюознанию. Пер. с нем.
Г.В.Рамишвили. Москва, 2001.
2. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
1979.
4. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад, 
2006.
5. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Москва, 1975.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
7. Қордабаев Т., Қалиев Г. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.
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Тақырып: XIX ҒАСЫР ТІЛ БІЛІМІНДЕГІ БАҒЫТТАР
МЕН МЕКТЕПТЕР

Қарастырылатын мәселелер: Логикалық багыт, негізгі иде- 
ясы. Психологиялық багыт, негізгі идеясы. Натуралистік багыт, 
негізгі идеясы. Жас грамматистер багыты, негізгі идеясы. Мәскеу 
лингвистикалыц мектебі, негізгі идеясы. Қазан лингвистикалық 
мектебі, негізгі идеясы.

ііл ошші тарихындағы түрлі ағымдардың тууына себеп 
болган басты нәрсе 1  тілге берілген анықиамалар, тілдің тууы, да- 
муы төңірегінде болды. Осыған байланысты тіл білімі тарихында 
түрліше ағымдар мен бағыттар, мектептер қалыптасты.

Логикалық бағыт, негізгі идеясы

Логикалық бағыт — тілді ойлауға жэне логика мен
филосфиядағы эртүрлі ағымдар мен концепцияларга қатысты 
зерттейтін көзқарастар жиынтығы.

Логикалықбағыттыңнегізгі мақсаты-ойлаудыңтанытқыштық
қызметін, логикалық категориялар мен тілдік категориялар 
арасындағы қатынасты зерттеу, тілдік категориялардың логикалық 
сипатын айқындау. Олардың пікірінше, логикалық категорияларға 
жататын үғым, байымдау, субъект, предикат пен тілдік категорияға 
жататын сөз, сөйлем, бастауыш, баяндауыш сияқтылар арасында 
үндестік, бірлік бар. Алдыңғы логикалық категориялар соңғы тілдік 
категориялар арқьшы жарыққа шығады: үғым -  сөз, байымдау -  
сөйлем, субъект -  бастауыш, предикат -  баяндауыш арқылы, т.б. 
Бірақ логикалық категория мен грамматикалық категориялар ара- 
сында қайшылықгар, үқсамаушылықтар да көп.

Ойлаудың логикапық қүрылымы мен тілдің грамматикалық 
құрылымы арасындағы негізгі қайшылықгар, үйлесімсіздіктер мы- 
налар:

Логикапық байымдау мен грамматикалық сөйлем көп 
жағдайда өзара үйлеспейді. Байымдау — ойлаудың мақүлдауды не 
мақүлдамауды ғана білдіретін формасы жэне ол субъекгі мен пре- 
дикаттан қүралатын екі мүшелі, ал грамматикалық сөйлем хабарлы 
да, сүраулы да, лепті де, бүйрықты да болып келеді, сонымен қатар
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сөйлем бір құрамды да, жайылыңқы да болады. Мүшеге бөлінуі 
жағынан да сөйлем байымдаудан өзгеше.

Логикалық категориялар мен грамматикалық категория- 
лар арасында да үйлесімсіздік көп: логикада сөздер затты, сапа- 
ны, эрекетті білдіретін түрлерге ғана бөлінеді. Ал грамматикада 
бүлардан басқа да сөздер табы бар. Тілдік формалардың бэрі бірдей
логикалық мазмүнға ие емес.

Логикалық үғым мен сөз мағынасы арасында да көп
өзгешелікте кездеседі. Сөздер тек үғымды ғана емес, үғымға жат- 
пайтын эртүрлі мағыналарды да, түйсік, түсінік, сезіну, қабылдау, 
нүскауларды да білдіреді. Сондай-ақ, сөздер көп мағыналы болады, 
кейде белгілі бір үғым жеке сөз арқылы емес, сөздер тіркесі арқылы 
да беріледі. Логикаға қарағанда тілдің мүмкіндігі де, өрісі де орасан
кең.

Логикалық категориялар мен тілдік категориялар арасыдағы 
үйлесімсіздікті ашумен қатар психологтар ойлау түрлерін 
жете зертгеуге, ойлаудың бейнелі, эмоционалды, техникалық, 
индивидуалдық түрлерін айқындауды міндет етіп қояды. Олар 
логикалық формаларға, логикалық байымдауларға түсінік бірлігін, 
психологиялық байымдауды қарсы қояды, сөйлеу әрекетін, сөйлеу 
контексін зерттеуді үсынады. Психологиялық бағытта мэселені 
тіл ғалымдары секілді тіл мен ойлаудың қарым-қатынасы демейді, 
сөйлеу мен ойлаудың карым-катысы дейді. Өйткені психологтар 
үшін негізгі проблема -  адамдардың сөйлеу әрекеті. Сөйлеу эрекеті
сөйлеушілердің психикасымен байланысты.

Тілді логикалық түрғыдан қарастыру б.з.д. Ү-І ғасырлардағы 
грек философиясына, орта ғасырлардағы батыс еуропалық 
схоластикалық ғылымға, XIX ғ. соңы мен XX ғ. басындағы бірқатар
мекгептер мен бағыттарға тэн.

Тіл білімінің логикамен байланысы ежелден белгілі. Стоик-
тер енгізген «логика» термині ойдың сөзбен берілуі деген үғымды
білдіреді. Стоиктер дегеніміз - көне қүлдык қоғамдағы материа-
лизм мен идеализм арасында ауытқып жүрген стоитизм деп ата-
латын философиялык бағыттың өкілдері. Грек философтарының
пікірінше, тіл аркылы көрінетін ақыл-оймен дүние болмысын
түсінуге болады, тілдің қүрылымы ойдың қүрылымын білдіреді,
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сол себепті байымдау теориясы шындық болмысты көрсете ала- 
тын сөйлемге негізделеді деген болжамдар жасалды. Ү-ХІҮ г. 
схоластикалық гылым грек философтарының ізімен логика мен 
грамматиканың арасын айырмады. ХҮІІ-ХІХ ғ. I жартысында 
рационализмнің философиялық теориясы басым болып тұрғанда, 
ойлау мен сөйлеудің теңдестігіне негізделіп жалпыға бірдей грам- 
матикалар жасау идеясы күшейе бастады. Соның көрнекті үлгісі 
ретінде 1660 жылы Әмбебап грамматика пайда болды. Дегенмен,
XIX ғасырдың өзінде-ақ логикалық категориялардың грамматикал ық 
категорияларға сэйкеспейтіндігі көрсетіле бастады. Тіл біліміндегі 
психологиялық бағыттың өкілдері гр^м матикан ы ң логикага 
негізделуін қайта қарастыруды үсынды. Соның нэтижесінде К. Ф. 
Беккердің «Тіл организмі» деген еңбегі шықты.

Ғылымдағы логикалық бағыт теориялық тіл білімінің да- 
муына әсер етпей қоймады, оның зерттеу аясын кеңейтті, талдау 
эдістерін, қолданылагын үғымдар жүйесін, метатілді толықтырды. 
Тіл білімінде табиғи тілді логикалық түрғыда талдайтын және 
тілдік қарым-қатынастың логикалық мәселесін қарастыратын
бағыттар пайда болды.

Психологиялық бағыт, негізгі идеясы

Психологиялық бағыт натуралистерге қарсы күресте дүниеге
келді. XIX ғасырдың ортасында бүл бағытты қалыптастырған
1  Берлин университетінің профессоры Г. Штейнталь (1823-
1899). Өкілдері: А. Потебня (1835-1891), Г. Пауль (1846-1921) т.б.
Психологиялық бағыттың мақсаты — тіл ғылымындағы логикалық
және формальды бағыттар мен мектептерге қарсы болу, психо-
логияны әдістемелік ретінде тану, тілдің нақты қызметтері мен
жүмсалуын зерттеу. Тіл психологиясының нысаны -  адамдардың
сөйлеу әрекетінде болатын психикалық үдерістер. Осы бағыт
өкілдері тілді тарихи жэне үнемі дамуда болатын қүбылыс ретінде 
қарасты рға н.

Лингвистикалық психологизм өз ішінде қайшылықтары, 
алалықтары жоқ, біртүтас көзқарас емес. Бүлардың басын 
біріктіретін, ортақ концепция бар. Ол — тіл мәселелерін шешу- 
Де психологиялық қағидаларды басшылыққа алу. Психологиялық
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бағыттағылар өз ішінен индивидуалистік психологизм, элеуметгік
психологизм деген екі бағытқа жіктелді.

Индивидуалистік психологизмнін ең негізгі өкілі - Гер- 
ман ГІауль. Бүл бағыт тл біліміндегі натуралистік жэне логикалық 
бағыттарға қарсы күресе отырып, тілдік қүбылыстардың барлыгын 
жеке адамдардың сөйлеу және психикалық ерекшеліктеріне, 
олардың ой-санасындағы өзгеріс-қүбылыстарына тэуелді етеді. 
Г. Паульдың гйкірінше, жалпы халық тілі, біртүтас үлт тілі деген 
_ жалған сөз. Тіл жеке индивидуумдікі. Сондықган тіл білімінің 
міндеті - индивидуумның тілін зерттеу болды. Индивидуалистік 
исихологизм тілдің коғамдык рөлін жокка шығарады. Тіл білімін 
коғамдык ғылымдар тобынан бөліп алып, оның дербестігін жояды, 
оны психологияға тэуелді, соның бір саласы деп санайды.

Ал, әлеуметтік психологизм өкілдері индивидуалистердің 
«ақикаг бар нәрсе -  индивидуумдар тілі ғана» дейтін кағидаларына 
қарсы болады, олар «тіл әлеуметтік, оны туғызушы да, қолданушы 
да халық» дейді. Әлеуметтік психологизмнің негізгі өкілі - Г. 
Штейнталь. Оның тіл мәселелерін психологиянң заң-ережелеріне 
негіздеп шешетін концепциялары «Грамматика, логика, психоло- 
гия жэне бүлардың принциптері мен өзара қарым-қатынастары» 
(1855), «Психология мен тіл біліміне кіріспе» (1881), «Тілдің 
шығуы» (1851) сынды еңбектерінде баяндалған. Барлык психоло- 
гистер сияқты тілді бүлар да психологиялық бақылаудың нысаны 
деп санайды. Индивидуалдық психология халықтық психологияға 
негіз болады. Халықтық психология -  халық рухы жөніндегі ілім. 
Халық рухы -  адамдардың рухани әрекетінің қайнар көзі. Халық

дәстүрінен
жалпы әрекетінен көрінеді. Осылардың бәрі, соның ішіндетілде, 
халық рухының жемісі, халыктық психологияның көрінісі.

психологиясы
эрекетімен байланысы, сөйлеу әрекетінің іске асу жолдары де- 
ген мәселелерге ерекше мән береді. Психологизм көп жагдайда 
лингвистикалық тапдау орнына психологиялық тапдауды 
қолданады, сөйтіп, тіл білімін өзінің негізгі қызметінен айырады. 
Психологизм — тілдік категориялардың барлығы да тек тілдік мате- 
риалдар арқылы көрінетін, соны жамыпған психологиялық катего-
риялар деп санаиды.
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Тіл біліміндегі психологиялық бағыт XX ғасырдың 50 жылда- 
рынан бастап психологиялық лингвистика (психолингвистика) де- 
ген атпен тіл білімінің бір саласы ретінде қалыптасты. Ол -  психо- 
логия мен тіл білімінің аралығында туған жаңа ілім. Бұл ілім алғаш 
Америкада пайда болды. (Псшолингвистика саласы туралы кеңірек 
мәлімет «ХХ-ХХІ гасырлар тогысындагы тіл білімі» тарауында 
беріледі). ■...

Натуралистік бағыт, иегізгі идеясы

Натуралистік ағым немесе биологиялық бағыттың көрнекті 
өкілі А. Шлейхер -  салыстырмалы тіл білімінде тарихи әдісті 
қалыптастырушының бірі. Ол «ИсследоваіАіе языков с точки зре- 
ния сравнительного языкознания» деген еңбегінде славян, литва 
тілдерін салыстыруда тарихи лингвистикалық әдісті қолданады. 
Наіурализм жеке ағым ретінде өнерде, ғьшымда XIX ғасырдың II 
жартысында Дарвин ілімінің әсерінен пайда болды. Ғылымда на- 
туралистер дегендер -  қоғамдық құбылыстарды зерттеуде жара- 
тылыс заңдарын басшылыққа алып, мәселені соған негіздеп ше- 
шуге ұмтылушылар. Негізгі өкілі -  неміс ғалымы Август Шлейхер 
(1821-1869). А. Шлейхер - салыстырмалы-тарихи тіл білімінде тіл 
философиясын қалыптастырушылардың, тіл деректерін салыстыру- 
да дыбыс құбылыстарының заңдылықтарын қатал сақтауды талап 
еіушілердің, үндіеуропалық ататілді мүсіндеушіпердің, тілдердің 
типологиялық үқсастығы мен генеалогиялық бірліктерін жан- 
жақты талдаушылардың ең көрнектілерінің бірі болған ғалым. Ол 
тіл білімінде натуралистік бағытты қалыптастырды. Оның негізгі 
идеялары «Лингвистикалық салыстырмалы зерттеу», «Неміс тілі», 
«Дарвин теориясы жэне тіл білімі» атгы еңбектерінде айтылады.

Бүл еңбектерінде А. Шлейхер тілді тірі табиғи ағза деп танып, 
ол туады, жетіледі, дамиды, қартаяды, өледі, жаратылыс заңдарына 
бағынады, сондықтан тілді зерттегенде -  жаратылыс заңдарын 
басшьшыққа алу керек, тіл білімі жаратылыстану ғылымына жата- 
ды, соның бір саласы деп қарайды. Оның тіл білімі жөніндегі бүл 
түжырымы, әрине, қате. Бірақ оған қарамастан бүл бағыт өкілдері 
тарихи лингвистикадағы жүйелілік принципі мен көне тілдерді 
қайта жасау әдістерін үсынды.
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философ ТІЛДІҢ
мәніне байланысты. Оның пікірінше, тілдің негізгі қызметі -  ойды 
қалыптастырып, жарыққа шыгару. Тіл дегеніміз -  дыбыстық ойлау 
дейді. Тілдің ойды қалыптастыратын құрал екені даусыз, бірақ ол 
тілдің иегізгі жэне бірден-бір қызметі емес, оның негізгі қызметі
-  қарым-қатынас жасау қызметі. Бұл жөнінде ол ештеңе айтпайды.

А. Ш тілдегі болатын
өзгерістерге, тіл тарихына байланысты. Ол тілдегі өзгеріс адам 
еркіне тәуелсіз, өзіндік заңы бойынша іске асады, сондықтан ол 
биологиялық ағза тобына жагуы тиіс, өйткені биологиялык ағзалар 
да басқаларға тэуелсіз, өз заңы бойынша өзгереді, сөйтіп екеуі де 
өзгерудің бір ғана заңына бағынатындықтан, екеуіндегі өзгерістің 
сипагы да бірдей, яғни тілдегі өзгеріс, қоғамдағы өзгерістер сияқгы, 
тілдің дамуы мен тарихын көрсетпейді, биологиялық ағзадағы 
сиякты тек өсу, қартаю ғана болады дейді. Тілдік өзгерістерді А. 
Шлейхер тарихқа дейінгі, тарихтан кейінгі деп екі жікке бөледі де, 
тілдің тарихқа дейінгі өзгерісі оның дамуы, тарихы болады да, та- 
рих басталғаннан кейінгі өзгерісі оның дамуы емес, тек өсуі ғана
дейді. Бұл - қате пікір.

А. Шлейхер үндіеуропа тілдері тараған ататілді мүсіндеу
мэселесімен де айналысты. Оның бұл саладағы теориялық 
тұжырымы ғылым тарихында «Тілдер тегі» (родословное древо)

одан
■

геушілер арасында бұл
теорияны қолдаушылар да, қарсылар да бар.

Бұл Л

А. Шлейхер тіл білімі мен филология арасындағы қарым- 
қатынасты да сөз етті. Оның пікірінше, тіл ғылымы жаратылы- 
стану ғылымдары құрамына енетіндікген, ол тарихи ғылым емес, 
ал, филология -  тарихи ғылым. Өйткені филология жазбалар тілін 
зерттейді. Жазбалар тілі дейтініміз -  тарих, онда халықтың руха- 
ни өмірінің тарихы бар. Сондықтан филология тек тілді ғана емес, 
халықтың рухани өмірінің тарихын зергтейді.

А. Шлейхердің тіл табиғатына, мэніне, тарихына байланы- 
сты айтқан пікірлерінің қате бағытта болғанына қарамастан, оның 
концепңияларында ойлы, тартымды жүйелілік бар. Сол себепті де 
көпшілік назарын аударды, қолдаушылар да, қарсылар да көп бол-



ды. Ғылымда А.Шлейхер еңбеісгерімен компаративистиканың I 
дәуірі аяқталды деп есептеледі.

Жас

Жас грамматистер бағыты XIX ғасырдың 70-жылдарынан ба- 
стап қалыптасты. Алғаш қалыптасқан жері - Германия. Бұл багыт 
кейде Лейпциг тіл білімі мектебі деп те аталады. Себебі негізгі 
өкілдері Лейпциг университетінің ғалымдары - К. Бругман, Пауль,
А. Лескин, Б. Дельбрюк т.б. еді. Францияда М. Бреаль, Швейцария- 
да Ф. де Соссюр, Америкада Уитни, Италияда Г. И. Асколи, Ресейде 
Ф. Фортунатов бастаған Мәскеу лингвистикалық мектебі мен Боду- 
эн де Куртенэ бастаған Қазан лингвистикаліық мектебі болды.

Олардың негізгі тезисі -  фонетикалық заңдарды өте қатал 
сақтау. Олар «тіл -  адам баласы мәдениетінің жемісі, тілдің өмір 
сүруінің негізігі формасы -  дара тіл» деп, тіл тарихын психология 
түрғысынан түсіндіріп, тілге дүрыс анықгама бере алмады.

Олардың бағыттарын, үстанымдарын анықгап баяндайтын 
тіл білімінде еңбектер баршылық. Мәселен, ең бастыларының 
қатарына Г. Остгоф пен К. Бругманның «Үндіеуропа тілдерінің 
морфологиялықзерттеулері» (1878) дейтін кітапқа жазған ал ғы сөзін, 
Г. Паульдың «тіл тарихының принциптері» (1880), К. Бругман мен
Б. Дельбрюктің «Ү ндіеуропа тілдері салыстырма грамматикасының 
негізі» (1886-1900) атты еңбектері жатады.

Жас грамматистер бағыты өз зерттеулеріне екі түрл і принципті 
негіз етті. Оның бірі — тарихи (историзм) принцип те, екіншісі — 
психологизм принципі. Сондықтан ол кейде психологиялық салы-

бағыттың
факторлары әсер етті

салыстырмалы
бүлар

өзгертуді
амал

зертгеудің жаңа эдістерін енгізуді мақсат етті.
Жас грамматистер тіл білімінің дамуына көп үлес қосты. 

Олар салыстырмалы-тарихи тіл білімінің өздеріне дейін орын 
алып келген көптеген кемшіліктерін дүрыс ашып, компаративи- 
стиканы жаңа, жоғары сатыға көтерді. Туыстас тілдер семьясы
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жөнінде көптеген құнды зерттеулер берді. Натуралистік бағыттың 
кемшіліктерін дәлелдеп берді. Туыстас тілдердің дыбыстық 
ұксастықтарын айқындаудың жолдарын, амалдарын нақтылап, 
жегілдірді. Үндіеуропа тілдеріндегі фонетикалық заңдылықтарды 
тілдік деректер арқылы талдап көрсетті. Ү ндіеуропа тілдерінен ора- 
сан көп нақгы тілдік материалдар жинап, нэтижесінде үндіеуропа 
тілдері материалдары негізінде түрлі салыстырма сөздіктер жаз- 
ды. Бүл материалдар тіл білімінің практикалық саласының да- 
муына мүрындық болуымен қатар, кейінгі дэуірлерде тіл білімін 
теориялық жағынан жетілдіре түсуғе, тіл білімінде бүрын болмаған 
немесе тым елеусіз болып келген диапектология, лингвистикалық 
география, эксперименталды фонетика сияқгы жаңа салалардың 
туып, қалыптасуына көп септігін тигізді. Туыстас тілдер деректерін 
өзара диахрондық жолмен салыстыру эдісі өзінің ең жоғары саты-
сына көтерілді.

Жас граммагистердің жетістіктерімен қатар кемшіліктері де 
көп болды:

Олардың тілдің табиғагы жөніндегі философиялық 
түжырымдары дүрыс болмады. Тілді туғызатын да, дамытатын да 
жеке адамдар дегенге сүйеніп, индивидуумдар тілін зерттеу керек
дегендері қате.

Дерекке сүйену дегенді желеу етіп, ғылыми абстракцияның 
мэнін ескермеді, тілдің шығуы туралы мәселені тш білімінің ныса-
ны емес дегендері қате.

Лингвистикапық талдау сөйлеу тілі дерегіне сүйену қажет
деген қағиданы берік үстап, жазба тіл дэстүріне жеткілікті мән 
бермеді.

Барлық назар туыстас тілдер деректерін өзара салыстыра 
зерттеуге аударылды да, туыс емес тілдердің бір-біріне тигізетін 
эсеріне, тілдік контакт мәселесіне жеткілікті көңіл аударылмады.

Тілдің ішкі заңдылықгарына аса мэн беріп, 
экстралингвистикалық факторларға мүлдем назар салмады, т.б.

Жас грамматистердің бүл олқылықтары XIX ғасырдың
аяғында анық баиқалды.
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Мэскеу лингвисі икалық мектебі, негізгі идеясы

Мәскеу лингвистикалық мектебін XIX ғасырдын 70-80 жыл- 
дарында Мәскеу университетінің галымдары қалыптастырды. 
Негізгі өкілі -  Ф. Ф. Фортунатов (1848-1914). Ол - Германияда, 
Францияда, Англияда болып, жас грамматистер багытын қолдаган, 
дәрісін тыңдаган, Үндіеуропа тілдерінің фонетикасын, морфологи- 
ясын зертеген ғалым.

Келесі бір өкілдері -  А. А. Шахматор (1864-1920) пен А. М. 
Пешковский (1878-1933) болды. Мәскеу мектебі индивидуалдық
психологизмді өздерінің әдіснамалық негізгі ұстанымы деп сана- 
ды. Лейпциг мектебі секілді бұлар да тілдің фонетикалық заңын өз 
зерттеулеріне арқау етіп отырды. Бұлардың тұжырымдары психоло- 
гизм принципіне негізделеді. Ол XX ғасырдың 30-жылдарына дейін
Н. Марр кезеңіне дейін өмір сүрді.

Қазан лингвистикалық мектебі, негізгі идеясы

Қазан лингвистикалық мектебі Қазан университетінде XIX 
гасырдың аяғында пайда болды. Өкілі -  Бодуэн де Куртенэ (1845- 
1929). Ол жас грамматистерді қолдады. Дегенмен, ол екінші 
жағынан, «тілде даралықпен қатар жалпылық та болады, бұл екеуі 
бірлікте» дейді. Сөйтіп Б.де Куртенэнің бағыты индивидуалдық 
психологизм де, элеуметгік психологизм де болды. Бұл — бүкіл 
Қазан мектебіне тэн тұжырым. Олардың көтерген тағы бір мәселесі
-  тілдің статикапық жэне динамикалық күйі деген мэселе. Жас грам- 
матизм ізімен бұлар да тілдің динамикалық күйін, екінші жағынан, 
тілдің статикалық күйін зерттеуге көңіл бөлді. Қазан мектебінің 
өкілі Б. де Куртенэ фонема мәселесін ерекше зерттеді.

Қазан мектебінде В. А. Богородицкий, Н. В. Крушевский, Л.
В. Щерба, Е. Д. Поливанов сынды ғалымдар да болды.

Үсынылатын әдебиеттер:
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,
2006.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
1979.
3. Общее языкознание. Формы существования, функции,
история языка. Москва, 1970.
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Тақырып: XX ҒАСЫР ТІЛ БЫ ІМ І ЖӘНЕ
СТРУКТУРАЛИЗМ

р: Струкптуралъщ 
'ктпуралъщ тіл бгли

мектептер.
Структуралық тіл білімінің ндеясы, оның негізгі белгілері

XX ғасыр тіл білімінде қалыптасып дамыған тіл білімдерінің
ең көрнектісі, негізгісі -  структуралықтіл білімі. Ғылымғаол салы-
стырмалы-тарихи тіл біліміне, оның бір бұтағы жас грамматистер 
мектебіне қарсы бағытта туып қалыптасты. Бұл тіл білімінің пайда 
болуының өзіндік себептері бар. XIX ғасыр ғылымынын негізгі си-

-  тәжірибе арқылы бақылаудан туған деректерді сипаттау бол- 
< ғасьш ғылымы олардың өзіндік мэнін, ішкі зандылықгарын,

паты

зергтеліп отырған нысанның құрылым ерекшелігін, элементтерінщ 
өзара байланысын, өзара тигізетін эсерлерін ашуға тырысты. Струк- 
турализм бірден пайда болған жок. Ол алғаш В. Гумбольдт, Ф. де 
Соссюр, Б. де Куртенэ еңбектерінде қалыптасты.

Структуралық тіл білімін дамытқан мектептер

Структуралық тіл білімінің ғылымда белгілі үш мектебі бол- 
ды. Олар: Праға мектебі (Чехословакияда), Копенгағен мектебі 
(Данияда), дескриптивтік мектеп (Америкада), Лондон мектебі
(Үл ыбритан ия да).

Структуралық тіл білімі мектептерінің бэріне ортақ пробле-
малар мыналар еді:

Олар тілді ішкі элементтері өзара байланысты, тұгас жүйе,
бүтін құрылым 
ылымын зерттеу

зерттеуде тіл элементтерін
зерггесе, структуралық

принципті қолданады
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Мектептің барлығы да құрылымдық элементтерге жіктеушіл ік
жэне олардың өзара ішкі байланысы тілдің ең негізгі қасиеті,
тіл білімінің негізгі міндеті — тілдің қүрылымдык элементтері
арасындағы байланысты талдау -  тіл білімінің тек өзіне ғана тән, 
оның бірден бір нысаны деп біледі.

Барлығы тілді таңбалар жүйесі деп санайды.
Синхрония, диахрония проблемасына мән берді.
Прага мектебі алғаш үйірме ретінде Францияда 1926 жылы 

қалыптасты. Оны қалыптастырушы чех ^алымдары В. Матезиус 
(1882-1945) пен Роман Осипович Якобсон (1826-1982) болды. Бүл
мектеп - XX ғасыр тіл біліміндегі ең беделді, кең өріс алған бағыт. 
Прага мектебінің өкілдері тілді қоғамдық қүбылыс деп танып, ол 
тек адам қоғамы бар жерде ғана өмір сүре алады деді. Бүл мектептің 
пайда болуына Бодуэн де Куртенэнің фонологиялық концепциясы 
әсер етті. Өкілдері: В. Матезиус, Е. Паулин, Н. Трубецкой, Р. Якоб- 
сон, т.о. Бүл функционалдық лингвистика өкілдерінің әрқайсысы 
эртүрлі проблемамен айналысып, көп табысқа жетіп отырды. 
Солардың ішінде ең ірі жетістіктері -  фонология саласы.

Прага мектебі синхрония мен диахрония арасында 
айтарлықтай алшақтық жоқ деп, оларды бірлікте қарады. Егер 
синхрондық сипаттау тілдік эволюцияны, бір жүйсні скінші жүйс 
ауыстырып отыратынын ескермесе, өз міндетін жақсы атқара ал- 
майды дейді. Бүл дүрыс пікір. Прага мектебі «тіл — дүниетанудың 
құралы, ол мәдениетпен, әдебиетпен тығыз байланысты, оны тұйық 
жатқан автономды дүние деп қарау дұрыс емес, оны бір қалыптан 
аумаитын синхрондық жүйе деп қарау қате. Жүйе де өзгеріп оты-
рады» дейді. Осылай көптеген мәселеде Прагалықтар дүрыс 
тұжырымдап отырды.

Копенгагеи мектебінің өкілдері өздерін компаративистикалық
багыттагылардан бөлектеу үшін гректің глосса деген сөзі негізінде
глоссемиктер деп атады. Глоссематика - структурализмнің айрықша
багытының бірі. Бұл багыт өкілдері тіл заңдарын идеалистік
тұргыда түсіндіреді. Бұл мектепті қалыптастырушы Дания галымы 
Луи Ельмслев (1899-1965) болды.

Глоссематиктер алгашқыда Ф. де Соссюр тұжырымдарына 
сүйеніп, Гірагалықтармен пікірлес болганымен, кейін олардан біраз 
мәселеде жекеленді. Олардың негізгі принциптері мыналар:
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Нақгы тілдік деректермен байланысы жоқ абстракт 
аксиомалықтеория жасауды көздеу. Бірақ ондай теория жасай алма-
ды, оны жасау мүмкін емес те еді.

Лингвистикадағы маңызды мэселе — тілді таза қатынастардың 
кестесі деп санау, сол қатынастардың сипаттарын айқындау деді.

Тілдің эртүрлі ғылымға ортақ нысан болатын тарауларын 
лингвистикалық пэн емес деп жариялап, оларды тіл білімінің 
қарауынан біржола шығарып тастауды үсынды. Олар фонетика мен 
семантиканы тіл ғылымына жатқызбайды. Бүл - қате пікір, егер олай 
деп танысақ, тілді материясы мен мазмүнынан айыру деген сөз.

Зергтеу жүмысынан салыстырмалы-тарихи эдіс дегенді 
біржолата ысыру керек, тілдер туыстығы деген ғылыми проблема 
емес, оның орнына тілдердің эмбебап грамматикасын жасау керек 
деді. Бүл да - қате пікір. Тіл білімі үшін салыстырмалы-тарихи әдіс 
те, структуралық эдіс те қажет, әрқайсысының өз мақсаты бар.

Дескриптивтік мектеп XX ғасырдың 20-жылдарында 
Америкада пайда болды. Мектепті қалыптастырушылар -  Эду-
ард Сепир (1884-1939) мен Леонард Блумфилд (1887-1949).
Америка струюурализмі дескриптивтік мектеп деп те аталады. 
Қазіргі Америка тіл біліміндегі бағыттардың бірі -  Л. Блумфилд 
мектебі. Ол кейде дескриптивті лингвистика деп аталады. Амери- 
ка структуралистерінің көпшілігі тілдің құрылысындағы сыртқы 
формальдык элементтерді сипаттай келіп, тілдің мағыналық жағын 
жокка шығарады. Л.Блумфилд сөз ешбір лексикалық элементпен 
байланыспайды деп, сездердің өзара байланысын мойындамайды. 
Дескриптивті лингвистиканың әдіснамалық негізі -  дистрибу- 
ция (бөлу, айыру). Бұл лингвистика өкілдері жансыз материяның 
жалпы қасиетін зерттейтін ғылым тіл деп білген. Мұның бірнеше 
мектептері болып, олар тілді схемаға негіздеп алады.

Л. Блумфилд өз зерттеулерінде бихевиоризмдік (мінез- 
құлык) психологиянын концепцияларын басшылыкқа алды. 
Оның ойынша, психология тек мінез-құлықты ғана зерттеу ке- 
рек, ал, мінез-құлық дегеніміз — ағзаның сыртқы реакциясының 
жиынтығы, реакция қоршаган орта туғызатын стимулдар арқылы 
механистік жолмен пайда болады. Мұнда сөйлеудің ұғыммен, 
ойлаумен байланыстылығы ескерілмейді. Тіл қызметінде жеке
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индивидуумның мінез-құлқына, адам агзасының құбылыстарына. 
агзаға сырттан болатын эртүрлі эсерлерге, түрткіге шешуші мэн 
беріледі.Олартілдіңойды қалыптастыру қызметін тіпті сөзетпейді. 
Америка структуралистері өздерінің алдына жалпы тіл білімі те- 
ориясын дамыту міндетін емес, тілдік элементгерді оңай жэне тез
табу, оларды есепке алып, қандай контексте қолданылатындығын ! 
айқындау міндеттерін қойды. Дескриптивистер тілді ішкі, сырткы 
байланыстарына қарай металингвистикй, микролингвистика деп
екіге оөліп қараиды.

Америка лингвистикасында пайда болған бағыттың бірі
-  этнолингвистика. Өкілдері: Дж. Гринберг, Г. Хойер, А. Кре- 
бер т.б. Этнолингвистика халықтың тілі мен оның мәдениетінің 
аралығындағы арақатынасты зерттейді (Этнолингвистика ғылымы 
жөнінде «ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы тіл білімі» деген тарауда 
кеңірек талданады). Бүл мәселені олар идеалистік түрғыдан баян- 
дап, тіл, дін, қүқық, әдет-ғұрып халықтың материалдық жағдайын 
емес, оның психологиясымен ғана байланысты, содан келіп туады 
деп қорытынды жасайды.

Лондон мектебі XX ғасырдың 40-жылдарында қалыптасты.
Мектепті қалыптастырушы -  Джон Руперг Ферс (1890-1960). Лон-
дон структуралық мектебі өкілдерінің қатарында тағы да У.Ален,
X. Р.Роббинс, У. Хаас, т.б. болды. Олар нақты тілдердің өзіне тэн
ерекшелікгерін көрсететін жалпы теория құруды мақсат етгі.
Сондықтан Африка, Азия және Океания елдерінің «экзотикалық»
тілдерін зерттеуге аса ықылас танытты. Мекгеп этнограф әрі
антрополог галым Б. К. Малиновскийдің мәдени-әлеуметтік
тұжырымдарына сүйенді. Лондон структуралистерінің пікірінше,
қоғамның элеуметтік жэне тілдік құрылымы өзіне сай басқаша |
өмір сүргенмен, өзара өте тығыз байланысты дүниелер. Қоғам, тіл,
жеке түлга ажырамас біртүтас кешен іспеттес. Тіл мен мэдениеттің
байланысын қарастыруда лондондық лингвистердің ұстанымдары
Л. Леви-Брюльдің, К. Леви-Стростың, Э. Сепирдің, Б. Уорфтың
антропологиялық жэне этнографиялық теорияларына өте жақын 
болды. [1. 307].

Лондон структуралық мектебінің ұстанған ұстанымдары 
төмендегілер болды:
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Лингвистикапық зерттеулер тіл жүйесін талдаудан басталмау
керек, тілдік қолданыстарды элеуметтік үдерістің бір бөлігі ретінде
қарастыру дұрыс деді.

Сөздің мағынасы мэтіндегі қарым-қатынас кешені ретінде
танылуы тиіс деді.

Лондон структуралық мектебінің лингвистикалық
тұжырымдарының негізінде Дж. Р. Ферстің концепциясы жатыр. 
Ферс сөздің мағынасын зерттеуге лингвистика ілімінің барлық 
мазмұны сыйғызылады деп есептеді. Лондон мектебінің барлық 
теориялық жэне қолданбалы зерттеулері сөз мағынасын зерттеу- 
ге арналды. Лондон мектебінің өкілдері «мағына» деген ұғымға 
өзіндік түсінік береді. Олардың түсінігінде мағына -  ол қызмет 
түрі. Бұл терминнің түсінік аукымы өте кең болды, ол тіпті кез кел- 
ген лингвистикалық жэне экстралингвистикалық жағдайларды да 
камтыды. Сол себепті «мағына» терминініңұғымдык мазмұны кеми 
бастады. Оны Дж. Р. Ферстің өзі де мойындады. Осыған байланы- 
сты ағылшын лингвистері Ферс концепциясын қайта карап, нақты 
анықтау керектігін шешті. Ағылшын ғалымы Холлидей магынаны 
формальды жэне контекстуальды деп екі түрге ажыратып карауды 
ұсынды. Формальды мағынатілдің ішкі өзгерістері арқылы жасалған 
мағьгаа болса, ал контекстуальды мағына экстралингвистикалық 
факторлардың әсерінен болған мағына өзгерістері болып табыла- 
ды. Ағылшын лингвистері мағынаның функционалдық теориясын 
қарастыра отырып, оның қызметін тек қолданыс аясын зерттеу
арқылы ғана аныктауға болатындығын айтты.

Лондон структуралық мектебі тұжырымдарында тіл былайша 
түсіндіріледі: а)тіл, біріншіден, адамзат табиғатының ішкі серпілісі 
(табиғаттың күші); э) тіл белгілі бір жүе ретінде өмір сүреді; б) 
тілдің прагматикалық қызметі ерекше; в) тіл қоғамда белгілі бір 
нақты қызмет атқаратындықтан ғана жүйе ретінде танылады. Олар 
тілді зерттеудің басты максаты магынаны зерттеу болып табылады
деп түсінді.

Лондон структуралық мектебі жетістіктерінің бірі — оның 
тіл мен қоғам, сондай-ақ тілдің көп функционалдығы мен функци- 
оналды стильдер секілді күрделі мәселелерді қарастырып, белгілі 
бір дэрежеде шешім шығара алғандықтарында. Әсіресе, олар тіл
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формаларының функционалдық ерекшеліктеріне аса мэн берді. 
Мектептің тілді функционалдық жэне құрылымдық жағынан 
зерттеулері бірін-бірі толықтырып отырды.

Лондон струюуралық мектебінің негізгі тұжырымдары 
кейіннен элеуметтік тіл білімінің, функционалды грамматиканың, 
мэтін лингвистикасының дамуына ықпал етті.

¥сынылатын әдебнеттер: *
1. Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической 
науки. Москва, 2008. , ?
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2006. ■' ' - Щ
3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
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история языка. Москва, 1970.
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Тақырып: XX ҒАСЫР ТІЛ БІЛІМ Ш ДЕГІ МЕКТЕПТЕР

Қарастырылатын мэселелер: Сөздер мен заттар мектебі,
идеясы. Эстетизм мектебі, идеясы. Неолингвизм мектебі, идеясы. 
Социологиялыц мектеп, идеясы.

XX гасыр тіл білімі жас грамматистерге қарсы күресте туып,
қалыптасты. XIX гасырдың аягы мен XX ғасырдың бас кезінде
Батыс Еуропа тіл білімінде жас грамматистік бағыт қатты сынга
алынды. Соның нәтижесінде XX ғасыр тіл білімінде де эргүрлі 
лингвистикалық мектептер пайда болды.

Сөздер мен заттар мектебі, ндеясы

Сөздер мен заттар мектебінің қалыптасуына «\Уог1ег ипсі 
Засһеп» («Сөздер мен затгар») журналының шыға бастауы ықпал 
еткен. Бүл бағыт жас грамматизм бағытына қарсы XX гасырдың 
бас кезінде қалыптасты. Мектептің көрнекті өкілдері — австрия
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лингвистері Г. Шухардт (1842-1927) пен Р. Мерингер (1859-1931) 
баіатыш

Мектептің негізгі мақсаты -  сөздердің тарихын заттардың та- 
рихымен байланыста алып зерттеу болды. Яғни олар, негізінен, 
зат пен оның атауы арасындағы қатынасқа ерекше мән береді. 
Г. Шухарттың пікірінше, затгар өзгереді, ал сөз, керісінше, сол 
қалпында өзгеріссіз қалады. Мектептің өкілдері өз концепцияла- 
ры бойынша этимология, лексикология, семасиология салалары 
проблемаларының айналасында жүрді. Ол бүлжымайтын заң жоқ 
деп, индивидуалистік психологизм ағымдағыларымен үндеседі.

Гуго (Хуго) Шухардт - аталған мектептің басты өкілі болған, 
тілдің көптеген мәселелелерімен айналысқан, зертгеуінің негізгі 
бағыты роман тілдері проблемалары болса да, ол көптеген тілдерді 
зерттеумен шүғылданған австрия ғалымы. Ғалым тілді сөйлеуші 
жеке түлғаның қүралы, азығы деп түсінді. Оның көзқарасынша, 
қоғамдық жағдай, жеке түлғаның өмір сүру жайы, оның жас 
ерекшелігі, мәдениет -  бәрі тілге тікелей әсер етіп, индивидуалдық 
стиль қалыптастырады. Ол «тілдерде болатын өзгерістер, негізінен, 
тілдердің үзіліссіз тоғысуы нәтижесінде болады. Тоғысу процесін 
басынан өткермейтін тіл болмайды», - деп түйіндеді. Г. Шухардттың 
бүл пікірін кейіннен Н. Я. Марр өзтеорияларында кеңінен қолданды.

Г. Шухардт жас грамматистерге қарсы шыға отырып, мына-
дай мәселелерді:

- дыбыстық өзгерістердегі зандылыктарды;
тіл тарихының хронологиялық кезеңдер бойынша

жіктелетінін;
- жекелеген говорлардың, диалектілер мен тілдің арасындағы

өзара айырмашылыктардың бар екендігін жоққа шығарды.
Сонымен қатар Г. Шухардт филология деген терминге, оны 

тіл мен әдебиеттің негізгі мәселелерін шешетін сала ретінде қарауға 
қарсы болды. Ол А. Шлейхердің тілдерді туыстығы жағынан
жіктейтін генеалогиялық классификациясына қарсы шығады. 
Генеалогиялық классификацияның орнына географиялық теңестіру 
теориясын үсынды (географиялық жағдайына сәикес оір тілдің
екінші бір тілге өте алмайтындығын айтады).

Г. Шухардт этимология, семасиология және тіл білімінің же-
келеген мәселелеріне көп көңіл бөледі. Мәселен, зат пен оның атауы

101



арасындағы байланысқа ерекше мән береді. Шухардт «Заттар мен 
сөздер» деген еңбегінде: «Сөз затты білдіреді, зат -  алғашқы; ол 
ештемеге тэуелсіз; ал сөз затқа қарағанда соңғы, зат жок болса, сөз 
де жоқ; тілдеғі эр сөздің өзіндік тарихы бар; тіл білімінің міндеті -  
соны аш» дейді. Г.Шухардттың пікірінше. тіл -  жеке сөйлеушінің 
жемісі. Бұл ағымның кемшілігі -  тұрақты өзіндік жүйелі принципі 
болмады. ■

Эстетизм мектебі, идеясы

Эстетизм лингвистикалық мектебінің неғізгі өкілдері ро- 
ман тілдері саласында еңбек еткен бірнеше ғалым болды. Олар
-  К. Фосслер, Л. Шпитцер, X. Хацфельд, Э. Лерх, В. Клемперер. 
Мектепті қалыптастырған і  неміс ғалымы, Мюнхен университеті 
роман филологиясының профессоры Карл Фосслер (1872-1947). 
Мектептің негізғі принциптері К. Фосслердің «Тіл біліміндегі по- 
зитивизм мен идеализм», «Тіл - творчество жэне даму» деген 
еңбектерінде баяндалған.

Карл Фосслердің лингвистикалық концепциясы эдіснамалық 
жағынан үш негізден құралады:

Жалпы алғанда - идеалистік философияны жақтады;
Лингвистикалық көзқарасы жағынан - В. Гумбольдттың Тіл 

философиясын қолдады;
Эстетикалық жағынан -  итальяндық философ эрі эстетист 

ғалым Б. Кроченің ойларын жақтады.
Мектептің эстетизм деп аталу себебі оның өкілдері: тілді

эстетикалық тұлға, көрсеткіш дейді де, оны зерттейтін тіл ғылымын
эстетиканың бір саласы деп қарайды. Олар тіл -  рухани көрсеткіш;
сондықтан рухани шығармашылықтың барлығы эстетикалық
құбылыс болып табылады деді. Эстетистер осылайша тілдің
қоғамдық мәнін ескермейді, оны жеке адамның рухани табысы деп
қарайды. Олар тілдің коммуникативтік қызметін әлсіретіп, бірінші 
орынға экспрессивтік қызметін қояды.

К. Фосслердің эстетикалық мектебі тіл білімі алдына мына- 
дай жаңа міндеттерді қойды:

1. Лингвистикалық стилистиканы жасау;
2. Жазушы тілі мен жалпыхалықтық тіл арасындағы қарым- 

қатынасты анықтау;
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3. Мәдениет тарихын тілдің дамуымен байланыста алып
карау;

4. Халықтың әдеби тілінің дамуындағы көркем әдебиеттің
рөлін зерттеу.

Неолингвизм мектебі, идеясы

Дж. Бонфанте, М. Дж
Бұл

калыптасты. Мектеп бір-біріне үйлеспейтін эртүрлі көзқарастағы 
галымдардың -  В. Гумбольдттың, Г. Шухарттың, К. Фосслердің 
үстанымдарына сүйенеді. Неолингвизм өкілдерінің бір табы-
сы географ
жетілдіріп, оны тіл біліміне ендіріп таратгы. Оны осыган 
қарап ареалдық лингвистика деп те атайды. Неолингвизм жас 
грамматистердің бір гана фонетикалық заң эдісіне сүйеніп, тіл 
білімінің нысанын тарылтқандарын сынай келіп, өздерін тілдің 
барлык мәселесімен шүгылданатын нагыз лингвистерміз деп жа- 
риялады. Олар тілдердің географиялық орнына ерекше мэн берді. 
Мүндай зерттеу аркылы тілдік субстрат (тіл білімінде белгілі 
бір аймақтагы тілден бүрынгы тіл дегенді білдіреді), суперстрат 
(бір тілдің үстіне қабаттасқан екінші тіл), адстрат (тілдердің тең 
дәрежеде қатар өмір сүретін екі түрі) айқындалады. Жас грамма- 
тистер тілді бір ғана диахрондық түргыда зерттесе, неолингвистер
оны синхрондық түрғыда да зерттеді.

Неолингвистердің негізгі кемшілігі -  тілдің жүйелік,
күрылымдықсипатынажеткіліктімэнбермей,экстралингвистикалық
мэселелерге көп көңіл бөліп, тіл өміріндегі индивидуумдар рөлін 
асыра бағалауы болды.

Социологиялык мектеп, идеясы

Бүл
элеуметті

Ш
ш экірт і

ес, Э. Бенвенист қалыптастырды. Мектептің социологиялық деп 
агалған себебі бүл бағыттағылар индивидуалистік, натуралистік 
бағыттағыларға қарсы шығып, тіл — қогамдык қүбылыс, ол тек адам
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қоғамы бар жерде ғана өмір сүре алады. Социологиялық мектеп 
өкілдері тірі тілдер мен диалектілерді зерттеуге аса көңіл бөлді. Олар

әлеуметтік кұбылыстармен

ерекше көңп

«. т»« вг «ж

байланыста қаралу керек деп санайды.
Женева социологиялық мектебі 

бөлген мэселелерінің қатарына тілдің мэні, синтагма мэселесі, тіл 
мен сөйлеу қүбылыстарындағы индивидуалдық жэне әлеуметтік 
арақатынастар, синхрония жэне диахройия мэселесі, тіл мен 
ойлаудың арақатысы, семиология, семантика, синтаксис, стили- 
стика мэселелері жатады. Женевалық ғалымдар тілдің әлеуметтік 
мэселелерін сөз еткенде, негізінен, Ф. де Соссюрдің идеяларына
сүйенді, эрі ғалымның дэріс мэтіндерін қайта қалпына келтірумен 
айналысты.

Антуан Мейенің есімі тіл білімінде Франция социологиялық 
мектебімен байланысты аталады. Ол тілді сөйлеу үдерісіндегі
әлеуметтікқорек,азықдептүсінеді.А.Мейелингвистиканыәлеуметтік
ғылым ретінде таниды жэне тіл білімінің негізгі міндеттерінің бірі 
қоғам қүрылысындағы өзгерістер тіл қүрылымындағы өзгерістерде 
қалай көрініс табатындығын анықтау деп түсіндіреді. Ол тілдің 
индивидуалдық мәнін қолдаған жас грамматистердің пікірлерін 
жалгастырады. Дегенмен А. Мейенің жас грамматистерден бір

фонетикал
элеуметтік жағдайлар анықтайды

фактіс
тіл, оның лексикасы «таза» қалпын сақтамайды деп түснідіреді. А. 
Мейенің пікірінше, тілдердің араласуы кезінде мэдениеті жоғары

фа
зерттеуде

екінші бір тілдік жүйемен салыстыра қарастыруды үсынады.
Мектептің негізгі өкілдерінің бірі П. Лафарг француз

тілінің ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы даму сипаттарын, жеке сөздер
мағынасында болған қүбылыстарды зерттей отырып, үғымның,
әдеби тіл нормасының көп жағдайда қоғамдық қатынастарға тэуелді
болатындығын дәлелдейді. Ол тілді өзінің әлеуметтік ортасынан 
бөліп алуға болмайды деп есептейді.
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Тақырып: Ф. ДЕ СОССЮРДЩ ЛИНГВИСТИІСАЛЫҚ
ТЕОРИЯЛАРЫ

Қарастырылатын мэселелер: Ф. де Соссюрдің теориялыц 
түжырымдары, оның тіл білімі үшін мәні. Ф.де Соссюр 
түжырымдарының кейбір қателіктері.

Ф. де Соссюрдін теориялык тұжырымдары, оныц тіл
білімі үшін мәні

Фердинанд де Соссюр (1857-1913) - XX ғасырда қалыптасқан 
социологиялық мектептің негізін салушы. Бірақ оның ғылыми 
мүрасын бір ғана мекгеп шеңберінде қарауға болмайды. Ол 
Швейцарияның тіл ғалымы, Париж, Женева университеттерінің 
профессоры. Ф. де Соссюр алғашқы кезде салыстырмалы-тарихи 
тіл білімін қолдаушы, дамытушы болып жүрген де, сонынан одан
қол үзген.

Атақты лингвист ғалым Фердинанд де Соссюр 1876-1878 
жылдар аралыгында К. Бругман, Г. Остхоф, А. Лескин сынды 
белгілі жас грамматистер дәріс берген Лейпциғ университетінде 
окыған. Ал 1878-1880 жылдары ол Берлинде тәжірибеден өтеді. 
Германияда өткізген жылдарында ол «Мемуар о первоначальной 
системе гласных в индоевропейских языках» атгы кітабын жа- 
зады, дегенмен бүл еңбегі жас грамматистер өкілдері үшін көп 
кызығушылық тудыра қоймайды. Қүрьшымдық эдіспен жазылған 
бүл еңбегінде Ф.де Соссюр үндіеуропа ата тілінде санскрит, көне
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грек, латын тілдері секілді үндіеуропа тілдерінде жоғалып кеткен 
ерекше фонемалардың бар екендігін айтады. Ғалымның бүл болжа- 
мы кейіннен үндіеуропа тілдерінің фонологиялық жүйесінің даму- 
ын зерттеуде көп көмегін тигізді.

1880 жылы Ф. де Соссюр Лейпцигте «06 использовании ро- 
дительного абсолютного в санскрите» тақырыбында диссертация 
қорғайды да, Парижге кетеді. Ол онда шэкірті А. Мейемен бірге Па- 
риж лингвистикалық бірлестігінде белсене қЫзмет етеді. 1884 жылы 
ғалым Жоғары практикалық мектебінде оқытушылық қызметке ау- 
ысады. Соссюр «Герман тілдерінің салыстырмалы грамматикасы» 
атты дэріс оқып, гот жэне көне неміс тілінен семинар жүргізеді. 
1887 жылдан бастап курсқа грек, латын, литов тілдерінің салыстыр- 
малы грамматикасын қосады. Осының нәтижесінде ол үндіеуропа 
тілдерінің туысқандығын кең түрде тани түседі. 1891 жылы ол от- 
анына оралып, Женева университетінде профессорлық қызмет 
атқарады. Ғалым алғашында үндіеуропа тілдерінің салыстырмалы 
грамматикасы кафедрасын басқарады да, 1905 жылдан бастап жа- 
лып тіл білімі жэне филология кафедрасының меңгерушісі болып 
қызмет атқарады. 1906-1911 жылдар аралығында Соссюр жалпы 
тіл білімі курсынан дэріс оқиды. Осы оқылған дәріс материалда- 
ры негізінде 1916 жылы шәкіртгері Ш. Балли мен А. Сеше «Курс 
общей лингвистики» атты еңбегін жарыққа шығарады. Ф. де 
Соссюрдің тіл біліміне қосқан жаңалықтары осы аталған еңбегінде 
топтасқан. (Еңбек 1916 жылы өзі қайтыс болған соң шықты).

Кітап жарыққа шығысымен қүнды ғылыми түжырымдары 
нәтижесінде ғылыми ортаға кең таралып, тіл білімі эр алуан 
бағыттарыныңқал ыптасуынаүйытқы болды. Аталған еңбекХХ ғасыр 
тіл біліміне, оның ішінде, әсіресе, қүрылымдық (структуралық) тіл 
біліміне толыққанды әсер етіп үлгерді. Соссюрдің лингвистикалық 
теорияларының негізінде тілдің жүйелі сипаты мэселесі жатты.

Ф. де Соссюр психологиялық жэне социологиялық 
мектептердің идеяларын қолдады. Оның ғылыми концепцияла- 
ры лингвосемантика, жүйелі лингвистика жэне структуралық тіл 
білімінде жалғасын тапты.

Егер Бодуэн де Куртенэ мен Ф. Ф. Фортунатов фонема 
мен морфема, сөз формасы мен сөз тіркесі сынды тіл бірліктері
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мәселелеріне ерекше мэн берсе, ал Ф.де Соссюр тілдің жүйелік, 
құрылымдық сипатына баса назар аудару керектігін айтты.

Ф. де Соссюр көтерген проблемалар мен жасаған 
тұжырымдамалары мыналар: 1) Тіл - қоғамдық құбылыс; 2) Тіл
-  таңбалар жүйесі; 3) Тіл жэне сөйлеу; 4) Ішкі жэне сыртқы линг- 
вистика; 5) Тілдің жүйелілігі; 6) Зертгеудің синхрондық жэне
диахрондық түрлері.

Ол көтерген негізгі проблемаларды былайша топтастырып
қарауға болады:

Лингвистканыц нысаны. Тіл білімінің міндеті -  таңбалар
жүйесі болып есептелетін тілді «өз ішінде жэне өзі үшін зергтеу»,
оның ішкі қүрылымын, жүйесін айқындау дегенді айтады. Ф. де
Соссюр тіл туралы былай дейді: «Тіл білімі тілді таңбалар жүйесі
ретінде зерттейтіндіктен, ол семиотикалық ілім, қоғам өмірінде
қолданылатын таңбаларды зерттейтін әлеуметтік психологияның
бір саласы болмақ». Бұл саладагы жаңалыгы — лингвистиканы
тілдің таңбалық жүйесін, ішкі құрылымын, грамматикалықжүйесін
зерттейтін ілім деп жариялауында.

Тіл -  цошмдъщ цұбылыс. Тілдің қоғамдық қүбылыс екендігін
галым баскаша дәлелдейді. Ол қызметі жағынан апғанда тіл
коммуникативтік те, экспрессивтік те қызмет атқарады, оның
алғашқысы маңызды, тілдің әлеуметтік сыры да осында дейді.
Тілдің сыртқы дүниемен байланысы болуы керек, ол саланы сыртқы
лингвистика деп атайды.

Тіл — таңбалар жүйесі.. Тілде таңбалық сипаттың барлығы
ежелгі грек философтарынан бастап айтылып келе жатқаны белгілі.
Бірақ оны аныктау мәселесі Ф.де Соссюрден басталады. Ол тілдік
элементтердің материалдық және идеялық жағы болады, оның
біріншісін таңбалаушы, екіншісін таңбаланушы дейді де, екеуінің
бірлігі таңба деп аталады дейді. Таңба өзі білдіретін идеямен емін-
еркін жэне шартты қатынаста болады. Емін-еркін болатын себебі
таңбаланушы таңбалаушының мәнін ашып бере алмайды дейді.

Тіл жэне сөйлеу. Ол тіл мен сөйлеудің бір еместігін, олардың
арасында айтарлықтай айырма бар екендігін, екеуінің екі бөлек про-
блема екендігін ғылыми түрғыдан алғаш дәлелдеп берді. Ғалым тіл
гылымын тіл лингвистикасы, сөйле>’ лингвистикасы деп екі салаға
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бөледі. Мұның алғашқысы негізгі, оның нысаны тіл, ал соңғысы
кемекші
психофизикалық пэн, бұл екі пән өзара тығыз байланысты: тіл 
сөйлеу түсінікті болу үшін жэне өзінің барлық әрекетін жарықка

қажет.
түсіндіреді [1].

сыртқы
вистика тілді қоғам тарихы, мэдениет тарины, саясат, т.б. байланы- 
ста қарап зерттейді дейді. Ал ішкі лингвистика тілдің құрылымын, 
жүйесін, яғни тілдің өзіне ғана тэн ішкі мәселелерін, өзіндік ішкі 
заңдылықтарын зерттейді дейді.

түжырым,

түжырымдарын
де, тш мен сөилеуге қатысты қүнды пікірлерімен қатар, кейбір 
қателіктерінің де болғаны байқалады. Ол сөйлеуді жекелік даралық 
қүбылыс, онда әлеуметтік ештеңе жоқ дей түра, тілді сол сөйлеу 
эрекетінің бір бөлшегі дейді. Бүл арадағы пікір қайшылығы мы-

меттж, сөйлеуді жеке индивидуалдық
элеуметтік

болса, онда ол жеке индивидуалдық болып саналатын сөйле>
әрекетінің бір бөлшегі болмауы керек не болмаса сөйлеу эрекеті таза
индивидуалдық болмауы керек. Сол сияқгы ғалым тіл сөйлеу эрекеті
түсінікті болу үшін, ал сөйлеу тілдің іске асуы үшін қажет дей түра,
сөйлеуді таза индивидуалдық қүбылыс деп қарауы қисынсыз. Егер
сейлеуде тек индивидуалдық қана сипат болса, адамдардың өзара
түсінісуі мүмкін болмаган болар еді. Сонымен қатар, Ф. де Соссюр
тілді зерттеудің синхронды және диахронды әдістерін қарама-қарсы
қояды. Ғалым «синхрония тілдік жүйенің сырын ашады, диахро-
ния тілдік жүйені бұзады, оны езара байланысы жоқ деректердің
жиынтығына айналдырады» дейді. Бұнда ол тіл тарихының мэнін 
елемеген. ^

Дегенмен, ғалым Ф. де Соссюр зерітеп берген мэселелер тіл 
білімінде осы күнге дейін ғылымилығын жоймай келеді.

Ұсынылатын әдебиеттер:
1. Соссюр Ф. Курс общей лингвистики. Москва, 1933.
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лингвистики. -Москва: Едиториал УРСС, 2004.
4. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,
2006.

Тақырып: КЕҢЕСТПС ТІЛ БІЛІШ

Қарастырылатын мәселелер: Кеңесшік тпіл білімінің негізгі
ілім» тұжырымдамасы. Түркітанужаңа

гылымының зерттелуі.
Кенестік тіл білімінің негізгі сипаты

алдында
дамыту міндеті тұрды. Бұл

Бұл
індеттерінің

сауатс ызды кты
грам м ати кал ы қ

амтамасыз ету 
фонетика, фо-

түрткі
тұрған кұры

алуан тілдерде сөйлейтін ұлттардың көп болуы жағдаи жасады. 
Кенес лингвистері одақ көлеміндегі тілдердің грамматикалық 
құрылыстарын зерттеуді, олардың практикалық жэне ғылыми грам- 
матикаларын жазуды күн тэртібіне қойды. Тілдің грамматикасын 
жазү ү ш і н  ол тілдің диалектілік ерекшелігін айкындау да қажет бол-

зертте
алды

Бұлардың
бірі үндіеуропалық көзқарасты жактады.

Сондай лингвистикалық бағыттың бірі -  үндіеуропалық
компаративтік лингвистиканың Ресейдегі бір тармағы -  тари- 
хи-салыстырмалы тіл білімі болды. Осы бағыт негізінде Мәскеу, 
Қазан университеттері қалыптасты. Салыстырмалы-тарихи әдісті 
жақтағандар: Д. Ушаков, В. Богородицкий, Е. Поливанов т.б.

109



«Тіл туралы жаца ілім» тұжырымдамасы

Компаративтік тіл білімін ығыстырып, оның орнына келген 
жаңа бағыт кеңес тіл білімі тарихында «Тіл туралы жаңа ілім» не- 
месе «Яфет тіл ғылымы» деп аталады. Бұл бағыт өкілдері маркстік- 
лениндік идеяны басшылыққа алды. Мұны қалыптастырушы ибе- 
рий-кавказ тілдерінің маманы - Н. Я. Марр. Ол бастапқыда бұл
тілдердщ туыстық төркінін, олардың сеуит тілдерімен оаиланы- 
сын зерттеп, өз теориясын «яфеттік теория» деп атады. «Яфет» 
деғен терминді басында Н. Марр бүкіл Закавказье, Жерорта теңізі 
тілдерінің бэріне ортақ, шартгы атау ретінде қолданған, артынан 
осы тілдерді зерттеуден туған ой-тұжырымдарын «яфет теориясы» 
деп атаған. Кейін ол «Тіл туралы жаңа ілім» деғен атпен ауыстырыл- 
ды. Н. Я. Марр қалыптастырған тіл туралы ілімнің өзіндік жүйесі, 
концепциялары мыналар болды:

Марксизм құлдық, феодалдық, капиталистік қоғамдар -  
таптық қоғамдар, бұл қоғамдағы адамдар қанаушы, қаналушы 
таптарға бөлінеді десе, Н. Марр таптық қоғамдағы тіл де таптык 
болады, қанаушы таптың да, қаналушы таптың да өз тілі болады, 
жалпыхалықтық тіл деген жалған сөз дейді.

Марксизм қоғамның саяси, құқықтық, діни, философиялық 
көзқарастары - қоғамдық базистің қондырмалары, базис жойыл- 
са, олар да жойылып отырады десе, Н. Марр осы қағиданы тіпге 
де қолданып, тіл де қоғамдық қондырма, тіл де қоғамдық базистің 
жойылуымен жойылып отырады, бұл қоғамдық формациялардың 
әрқайсысының өзіндік тілдері болады деді.

Н. Марр адамдардьщ бір-бірімен қатынас жасау құралы — қол 
тілі, ым тілі болған дейді. Ал марксизм дыбыс тілі адам қоғамымен 
бірге туып, жасап келеді, тіл — адам қатынасының ең маңызды 
құралы дейді.

Н. Марр тіл зерттеуде 4 түрлі элементке негізделген 
палеонтологиялық талдау әдісін қолдануды ұсынды. Бұл эдіс бой- 
ынша дүние жүзіндегі тілдердің шығу төркіні -  глотгогониялық 
процесі бар. Олардың барлығы о бастағы сал, бер, йон, рош деген 4 
элементген тарайды. Әрине, бұл бос болжам еді.

Марксизм қоғам өзінің даму тарихында эр түрлі қоғамдық 
формациядан (құлдық, феодалдық т.б.) өтеді десе, Марр тілдің да-
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муында да эртүрлі сатылар болады, тіл сатылық жолмен дамиды 
дей д і.

Түркітану гылымыныц зерттелуі

Түркітану -  жалпы Шығыстану ғылымының бір саласы. 
Түркітану - өте күрделі гылым. Онымен тарихы, философия, эт- 
нография, археология, лингвистика, әдебиеттану сияқгы көптеген
гылымдар айналысады.

Түркітану ғылым атауы ретінде «түрік», «түркі» деген
сөздер негізінде пайда болған. «Түрік», «түркі» атаулары түркі 
халыктарының көне жазбаларында өте ертеден бар, ал еуропалық 
жазбаларда біздің заманымыздың X ғасырынан белгілі.

«Түрік» сөзінің этимологиясы белгісіз. Ғ алымдардың айтуына 
карағанда, ол батыр, күшті деген мағынаны білдірген. «Түркі» ерте- 
де этникалық атау ретінде қолданылмаған, әрқайсысының өздеріне 
тэн этникалық атаулары бар тайпалардың саяси бірлестігінің аты 
болған. Ертедегі әскери шонжарлар «түркі» деп аталған. Келе-ке- 
ле түркілер басшьшығымен біріктірілген тайпалар түріктер деп 
аггалған да, «түрік» этникапық атауға айналған.

«Түрік» сөзін өзінің этникалық, үлттық атауы ретінде иемден- 
ген жэне күні бүгінге дейін сол мағынада қолданатын Түрік респу- 
бликасында түратын «Осман түрікгері» деп аталатын бір ғана халық. 
Ал «түркі» деген сөз — «түрік» атауы сияқты бір ғана халыққа, үлтқа 
тэн агау емес, ол -  эрқайсысының өздеріне меншікті үлттық атау- 
лары бар түркі халықгарының бэрін қамтитын атау. «Түркі» - бір 
ғана халыктың атауы мэнінде қалыптасқан «түрік» атауымен ша- 
тастырмау үшін, барлық түркі халқы Осман түріктерінен тараған 
екен деген теріс үғым тумау үшін, түркітануда XX ғасырдан бастап 
қолданылып жүрген, әбден орныққан ғылыми термин.

Ертеректе түркі халқын гректер -  скиф, қытайлар -  гунн, 
ирандар — сақ деп атаған. «Түркі тілдері» деген жалпы атау, оның 
қүрамына түркі тілдес 30-ға тарта үлттар мен этникалық топтар 
енеді. Солардың бірі — қазақтар. Түркілер — дамудың талай киян- 
кескі өткелдерінен өткен көне халық, қазақтар да солай.«Арғы қазақ 
ер түрік» деп Мағжан Жүмабаев атйқандай, қазақ хапқының арғы 
тегі, түпкі төркіні — түркілер. Түркілердің бір бөлігі, бір тармагы

#  Г

болғандықтан, олар өткен тарихи өткелдерден қазақтар да өтті.
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Осы себептен де қазақ халқының азаматгық, тілдік, рухани тарихы, 
белгілі шамада болса да, жалпы түркілік тарихпен сабақтасып жа- 
тады. Сондықтан түркілер тарихынан, түркітану қағидаларынан ха- 
бардар болмайынша, туған халқымыздың, тіліміздің тарихын жете 
білу мүмкін емес. Түркітануды білудің қажеттігі, міне, осында.

Түркітану ғылымының дүниеге келіп, толық қалыптасу 
тарихы ХҮІІІ ғасырдан басталады. Ол түркі халықтарының 
тілін, әдебиетін, тарихын, этнографиясьін зерттейтін ғылымдар 
қосындысы ретінде Ресейде қалыптасқан. ХҮІІІ-ХІХ ғасырларда 
жасалған түркітанымдық зерттеулер (П. М. Мелиоранский, В. В. 
Радлов, А. Н. Самойлович, т.б.) XX ғасырда өз жалғасын тапты.
XX ғасыр XIX ғасырдағы түркітанулық зеттеудің жалғасы ретінде 
бүрынғы еңбектерді тереңдетті, жаңа зерттеушілерді дүниеге алып 
келді. Оның көшбасында қазақғалымы Ахмет Байтүрсынүлы түрды. 
Алайда 1917жылғы Қазан төңкерісінен соң түркі халықгарының 
мәдениетіне, тіліне, әдебиетіне Ресей өкіметі зорлык жасап, 
түркі жүртының тізгінін қол астында үстап түрғандығы тарихтан 
белгілі. Әрине, озық мәдениетті орыс ғалымдары үлтгық ғылымға 
жәрдем берді, түркітанымның қалыптасуына ықпал жасады. Бірақ 
ғылымның бар саласын дамытуға жағдай жасамады. Тіл жэне тіл 
пэні, түркітану ғылымы сөзсіз дамыган, дегенмен жағдай жасалын- 
са бүдан да дамыған болатыны анық еді. Кеңес өкіметі түсында 
түркітану ғылымына өзіндік үлес қосқан орыс ғалымдарының 
есімдері қазір де құрметпен аталып жүр. Мысалы, қазақ тілшілері
Н. К. Дмитриевті, Е. С. Маловты, қырғыз тілшілері К. Юдахинді, И.
А. Батмановты, өзбек тілшілері Е.Д.Поливановты, А. К. Боровков- 
ты, түркімен тілшілері А. Н. Самойловичті ерекше атайды.

Қазан төңкерісінен кейін түркі тілдерін зерттеу Мэскеу 
мен Санкт-Петерборда кеңінен етек алды. Республикаларда ин- 
ституттар, академиялар ашылып, үлкен қалаларға шоғырланды. 
Мәскеу мен Санкт-Петерборда шогырланған тілшілер жалпы жэне 
теориялық түркітанымға қатысты мэселелерді зерттеді. Мысалы,
С. Е. Малов (1880-1957 жж.) Орхон-Енисей жазба ескерткіштерін,
көне үйғыр жазба тілдерін, қазіргі үйғыр, көне үйғыр тілдерін 
зерттеді, жазба ескерткіштерді аударып, транскрипция жасап жа- 
риялады. В. А. Богородицкий (1879-1941 жж.) түркі тілдерінің
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фонетикасын салыстыра зерттеді, олардың генеалогиялык жакган 
классификациясын жасады. Н. К. Дмитриев (1898-1954 жж.) түркі 
тілдерінің тарихына байланысты түрік жэне башқұрт тілдерін жан- 
жакгы зерттеді жэне жалпы түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи 
зерттеулерге басшылык жасап, қүнды пікірлер айтты. Н. А. Баска- 
ков (1905-1993 жж.) - бүкіл түркі тілдері бойынша құнды еңбектер 
жазған, қарақалпак, ноғай, ұйғыр, алтай, тува, т.б. тілдерді зерттеп, 
теориялық еңбек жазған, бірнеше тілдердің диалекгілік ерекшелігін
тексеріп, сөздігін жасаған көрнекгі ғалым.

Бұл кезеңде түркі тілдерін зерттеу жұмыстары Түркия мен
түркі тілдес елдерде де жүргізіліп, түркітанымды дамытты. Орыс 
ғалымдарымен қатар жеке-жеке ұлт тілдерін зерттеуде өндіре 
еңбек еткен жэне еңбек етіп келе жатқан жергілікті ұлт ғалымдары 
да аз емес. Қазақ тіл білімі бойынша біз А. Байтұрсынұлының, Қ.
Жұбановтың, I. Кеңесбаевтың, Н. Сауранбаевтың, М. Балақаевтың,
С. Аманжоловтың, Ә. Қайдардың, Р. Сыздықтың т.б. көптеген 
ғалымдардың еңбектерін ерекше атаймыз. Бүгінде кең мағынадағы 
(тіл, тарих, этнография, эдебиет салалырн түгел қамтыған) 
түркітану ғылымының еліміздің барлық өлкелерін мекендейтін 
40-тай ірілі-ұсакпгы түркі халыктарының мэдени, рухани өмірінде 
алатын орны орасан зор. ¥лт тілдерінің қатынас құралы ретінде 
дами түсуі, зерттеле беруі, сайып келгенде, эрбір халықтың өзіне 
тэн ұлттық ерекшеліктерінің сақталып қалуының бірден-бір кепілі
болып саналады.

Үсынылатын әдебиеттер:
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,
2006.
2. Қайдар Ә., Оразов М. Түркітануға кіріспе. Алматы, 2004.
3. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Алматы. Дәуір,
2004.

Тақырып: ХХ-ХХІ ҒАСЫРЛАР ТОҒЫСЫНДАҒЫ ТІЛ
БІЛІМІ

Қарасты рылагын мәселелер: Тіл біліміндегі 
антропоөзектік парадигманың қалыптасу сипаты. Этнолингви- 
стика. Лингвомәдениеттаным. Когнитивтік лингвистика. Психо-
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лингвистика. Әлеуметтік тіл білімі. Паралингвистика. Гендерлік 
лингвистика. Прагмалингвистика. Қолданбалы тіл білімі.

Тіл біліміндегі антропоөзектік парадигманыц калыптасу
сипаты

Тарихи тіл білімі тәсілдері тарихпен өте жақын болады, 
өйткені қоғамның, әдебиеттің тілсіз дамуы мүмкін емес. XIX 
ғасырда психологнялық тәсілдер мен иде^ілар тіл білімінде өте 
көп қолданылса, XX ғасырдан бастап лингвистиканың жаңа са- 
лалары қалыптасты. Қоғамда жүріп жатқан әлеуметтік, мәдени- 
философиялық, танымдық, психологиялық үрдістердің қарқынды 
дамуымен ежелгі заманнан зерттеу нысанына айналған адамның 
өзін-өзі тануға бағытталған антропоөзектік парадигмасында зерт- 
теу қолға алына бастады. Яғни, XXI гасырдың басты парадигма- 
сы ретінде қалыптасқан антропоөзектік бағыты тіл білімі ғылымы 
тарихындағы дәстүрлі салыстырмалы-тарихи (ХІХ-ХХ ғғ.) жэне 
жүйелілік-қүрылымдық парадигмалардың (XX ғ.) заңды жалғасы 
болып табылады. -і

Сонымен, XX ғасырдың соңғы ширегінде тіл білімінде 
қалыптасқан антропоөзектік парадигма аясында пәндераралық 
ғылым салаларының қарқынды дамуы белең ала бастады. Оның 
негізгі өзегі «адам -  тіл - мәдениет» үштағаны болып табылады. 
Ғ ылымдағы бүл антропологиялық тіл білімінің сан алуан бағыттары
В. Гумбольдттың концепциясынан тарайтыны белгілі.

ХХ-ХХІ ғасырлар тоғысындағы лингвистика ілімінде тілді - 
қарым-қатынас пен таным қүралы ретінде ғана емес, үлттық мәдени 
код ретінде қарастыру қарқынды дами түсті. Бүғінгі лингвистикада 
тілді «тек қана өз ішіндегі» қүрылымдарды зерттейтін ғылым бо- 
лудан қалып, антропоөзектік тіл біліміне, яғни, адамды, оның ой- 
санасын, рухани-тәжірибелік, т.б. әрекетгерін тіл арқылы зергтеу- 
ге бағыт ашуда. Тілді антропоөзектік бағытта зерттеу, біріншіден, 
тіл мен адамның рухани белсенділігі, екіншіден, тіл жэне ойлау, 
үшіншіден, тіл жэне адам физиологиясы, төртіншіден, тіл жэне ин- 
дивид психологиясы, бесіншіден, тіл жэне таным, алтыншыдан, тіл 
және қоғам, жетіншіден, тіл жэне мәдениет, сегізіншіден, тіл жэне 
этнос, т.б. сияқты мәселелерді алға қойды.
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Антропоөзектік (грекше - адам, латынша - орталық) - адам 
феномеиін ғаламның басқа феномендеріне қарсы қоя отырып, адам- 
ды ғаламның орталығы ретінде танытып, дүниедегі бүкіл болып 
жаткан үдерістердің мақсагын адам факторымен байланыстыратын 
багыт. Бүл бағыт бойынша адам әлемді өзін-озі тану, өзін сезіну 
аркылы, өзінің теориялық жэне практикалық әрекеті, қимылы 
аркылы тани алады. Көптеген тілдік бірліктер дүниені «адам при- 
змасы» арқылы көрудің, танудың дәлелі бола алады.

Сонымен, анторпоөзектік парадигма бірінші орынға адамды 
кояды. ал тіл адамның толык болмысын танытушы басты негіз 
болып есептеледі. Адам интеллектісі адамның өзі секілді тілсіз 
ешқандай да маңызды рөл атқара алмайды. Егер тіл ойлау үдерісін 
жарықка шығарып, жаңа ментальдык кеңістікті жасауға мүмкіндік 
туғызбаса, онда адам ең басты тұлға ретінде саналмайтын да еді. 
Тілдің көмегі арқылы адам өз ойын сыртқа шығарады, қажетті
дүниесін жасауға мүмкіндік алады.

Ғылымда антропоөзектік парадигма негізінде өрбіген
салапардың қатары мынапар: этнолингвистика, элеуметтік тіл 
білімі, психолингвистика, лингвомәдениеттаным, когнитивтік линг- 
вистика, контрастивті лингвистика, паралингвистика, гендерлік 
лингвистика, прагмалингвистика, қолданбалы тіл білімі.

Этнолингвистика

Этнолингвистика (грекше еіһпоз — халық, тайпа және латын- 
ша 1іп§иа - тіл) -  тілді этносқа қатысы түрғысынан, этномәдени жэне 
этнопсихологиялык факторлармен байланыстыра қарастырагын 
тіл білімінің бағыты. Яғни, этностын материалдық жэне рухани 
мәдениетін, оның ділін, тарихи жэне қазіргі қалпын бейнелейтін 
тілдік элементтер этнолингвистиканың негізгі нысаны болып та- 
былады. Ол этнография ғылымының қүрамында дара бағыт ретінде
пайда болды.

Жалпы, тіл білімі тарихында тіл мәселелерін сол тілде 
сөйлеуші халыктың мәдени өмірімен, салт-сана, эдет-ғүрпымен 
байланыстыра зерттеушілік те болды. Бүл жөніндегі алгашқы пікір 
ХҮІІІ ғасырдың соңғы жартысында өмір сүрген неміс жазушы- 
сы, әдебиетші Иоганн Бердердің (1744-1803) поэзияға байланы- 
сты еңбекгерінде, одан кейінгі кезде В. Гумбольдт еңбектерінде
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кездеседі. Бірақ тіл мәселелерін мэдениетпен, халықтың эдет-
зергтеу

еңоектер
белең

қапыптасқан
Америкада, екіншісі -  Германияда. Бұлардың екеуі де этнолингви-

аталады
Америка этнолингвистикасын қалыштастырушылар -  Эдуард

Уорф
ал Б. Уорфт

оилау жэне дүние» (1956) деген еңбектері бар. Б. Уорф тілді
асыра бағалады да, ал қтың)
шектен тыс төмендетіп тастады. Этнолингвистика Б. Уорфтың 
идеясы негізінде этнография мен әлеуметтану гылымдарының
аралығынан туындаған болып танылады. Ал, бүл идея Э. Сепирдің 
тіл фактілерін этнос мэдениеті мен жеке тұлға тұрғысынан

V »

Уорф
болғандықтан, ғылымда бұл

Германия этнолингвистикалық мектебін қалыптастыруда 
көрнекті рөл атқарған — Лео Вайсгербер. Оның «Неміс тілінің күші 
туралы» (1950) деген 4 томдық еңбегі бар.

Бұл екі мектептің өзара жақын, ортақ жагы -  екеуінің де 
тіл мэселелерін мэдениетпен, халықтың рухани өмірімен байла- 
ныстыра карайтыны. Екеуі де өз зерттеулерінде В. Гумбольдттың 
дүниені тану, білу проңесінде тілдің атқаратын рөлі жөніндегі 
ьтімін оасшылықка алады. Дегенмен екі мектепті туғызған се- 
бептер, олардың қалыптасу негіздері екі басқа: Америка мектебі 
үндістер тайпаларының тілін, мәдениетін, этнографиясын, ал Гер- 
мания мектебі неміс мэдениетінің ұлттық сипатын, белгілерін зергг- 
теУ негізінде туып қалыптасқан. Екіншіден, Америка мектебі негізгі 
проблема етіп тіл мен мәдениетті, ал Германия мектебі тіл мен 
халықтың арақатысын қарастырды. Бұл екі мектептің В.Гумбольдт 
мұраларына қаггысы да эртүрлі болды. Германия мектебі оны 
әлдеқайда кең, жан-жакты пайдаланады, ал Америка мектебінде он- 
дай өріс жоқ. Әр мектептің өзіндік ерекшеліктері нақтылы тілдік 
фактілерді зерттеу ісінде айтылғандаолан гөпі пе мопяя туррпі

116



Америка этнолингвистері тіл білімі мен этнографияны 
ітропологияның жеке тараулары деп санайды. Олардың пікірінше, 
ггропология -  мэдениет мэселесімен де, тіл мәселесімен де айна-

салалы
#  I  ^  г  — »  *

В. Гумбольдт концепциясы мынадай: «Өмірде адам, тіл, ой- 
Вау жэне дүние дегендер болады. Олар өзара тығыз байланысты. 
I іл адам мен дүниенің арасында түрған аралық нэрсе. Ол -  адамды
I  .іртқы дүниемен байланыстырушы. Тіл - халық рухының сыртқы 

эрінісі, халык ойының, дүние тану дәрежесінің көрсеткіші. Халық 
лі — оның рухы, халык рухы — оның тілі. Бүл екеуі тепе-тең».

Этнолингвистикалык мектеп өкілдері В. Гумбольдпың осы
I I кірлерін басшылыққа ал ып, оны эрі қарай дамытгы, жетілдірді, мы- 

і  ілдармен толықтырды. Мәселен, Америка этнолингвистикасының
кілі Э. Сепир: «Тіл I  элеуметтік шындықгы түсінудің қүралы. Әр 

I  іл -  эртүрлі модельмен жасалынған. Сондықтан эр тіл айналадағы
адамдар

қүлық
зерттемей тұрып

үсіну
халықта

Л  щ -  я  т  * т *

ану тілге байланысты. Тіл — дүниенің кілті. Адам тіл жасағанды 
ана таниды» - деп есептейді. Сонымен катар ол; «Тіл — дүниенің 
ейнесі. Сөз нақты затты емес, зат туралы үғымды білдіреді» дейді. 
Іғни, Л. Вайсгербер тілдің дүние танудағы әлеуметтік сипатына, 
үшіне ерекше мән беріп, оны «дүниені қайта жасаудың қүралы» 
е̂п түйіндейді. Сөйтіп, екі мектеп өкілдері де: «Адамдардың

>й-санасы, дүниеге көзқарасы, өмірді тануы, мінез-қүлқы - бәрі 
іе тілге тәуелді. Олардың бәрін тіл басқарады. Тіл тарихты да, 
іәдениетті де жасаушы, қайта туғызушы», - деп, тілдің қоғам 
іамуындағы атқаратын рөлін шектен тыс асыра бағалайды. Тілге
)ның жаратылысында жок міндеттерді теліді.

Тілдің коғам өмірінде елеулі рөл атқаратыны, оның руха- 
ш жағын (халыктың мәдениеті, әдебиеті, білімі, ғылымы, діні, 
энері, салты, ғүрпы) зерттеуде септігін мол тигізетіндігі рас. 
Гондай-ақ, тілдің қоғамдық ой-пікірді қалыптастыруда да бейта-

#

эап қалмайтындығы айқын. Бірақ солардың ешқайсысына да тіл -



билеушілік, басқарушылық, бағыт сілтеушілік қызмет атқармайды. 
Ой-сананың қалыптасуына, оның жарыққа шығуына тілдің 
көрсетер көмегі аз емес. Бірақ одан «ойлауды, сананы тіл тугызады, 
тіл басқарады» деген қорытынды шығаруға болмайды. Тілдің 
объективті өмірді танып, білудегі рөлі де дэл осындай.

Этнолингвистикалық мектептердің ерекше көңіл бөлген 
тағы бір мэселесі -  тілдердің грамматикалық құрылыстарындағы 
өзгешеліктер. Бұл мэселеде де этнолингвистер В. Гумбольдггың 
пікірін басшьшыққа алады. Ол дүние жүзіндегі халықтардың 
эртүрлі тілде сөйлеу себебін рухтан іздеді. В. Гумбольдт: «Тіл 
дегеніміз -  сол тілді қолданушы халыктың рухы. Әр халықтың 
рухы эр басқа. Соған сәйкес олардың тілдері де басқа- 
басқа болады. Тілдердің өзгешеліктері халықтардың дүниеге 
көзқарастарының өзгешеліктерінде» деп санады. Осы пікірлерге 
орай этнолингвистикалық мекгептер тілдердің грамматика- 
сына да оларға тэн емес қызмет жүктеді. Мәселен, олар: «Грам- 
матика — халықтың ақыл-ой парасатын, мінез-күлқын жасау- 
шы. Тіл қүрылымдарының эртүрлі болуы -  халықтардың ойлау 
формасының эртүрлілігінің белгісі» деп айтты.

Америка лингвисі Б. Уорф тілдердің грамматикалық 
құрылымдарындағы өзгешеліктерді халықтардың ойлау 
формаларындағы, дүниеге көзқарастарындағы, дүние тану 
қабілеттеріндегі өзгешеліктер, - деп ашық айтты. Оның пікірінше: 
«Тіл дегеніміз -  үғым, түсінік, мағына. Ал ой-сана дүниені 
бейнелейді. Яғни, дүние тілден көрініс табады. Бірақ элгі дүние эр 
тілде эртүрлі бейнеленеді. Ол сол халықтың дүниеге көзқарасына, 
тілдік ойлауына байланысты». Б. Уорф мүнда тілдік форманы мой- 
ындамайды.

Б. Уорф Америкадағы хопи деп аталатын үндістертайпасының 
тілін ағылшын, франңуз, неміс тілдерімен салыстыра зерттейді де, 
еуропалық тілдерде кездесетін кейбір үғымдар мен грамматикалық 
категориялардың хопи тілінде үшыраспайтындығына қарап, хопи 
тілінің «дүниеге көзқарасы», «тілдік ойлауы» еуропалық тілдерден 
төмен, нашар, икемсіз» - деген түжырым жасайды. Бүл — қате пікір. 
Рас, америкалықтар үшін капитализм -  «еркіндік», ал капитапист - 
«еркін адам» деген үғымды берсе, хопи тайпасының өкілдері үшін
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капитализм -  «канаушылар қоғамы», ал капиталист -  «қанаушы»
деген ұйамды береді.

Дамудың жоғарғы сатысында тұрған халықтар мен төменғі
сатыда тұрған халықтардың өзін қоршаған дүниеғе көзқарасы,
түсініғі біркелкі болмайтыны табиғи нәрсе. Бірақ бұл белгілі бір
халықтың жаратылысының артықшылығынан немесе төмендіғінен
болатын нәрсе емес. Олардың бэрі де эр халықтың экономикалық
тұрмыс жағдайларына, жағрапиясына байланысты нэрселер.
Тілдердің ғрамматикалық құрылысындағы өзғешеліктерге де дэл
осы тұрғыдан қараған дұрыс.

Белгілі бір тілдерде бар ұғым екінші бір тілдерде жоқ бол- 
са, ол элгі ұғым кездесетін тілдердің грамматикалық құрылысының 
аргықшылығы, құдіретгілігі емес. Мысалы, қазақ тілі лексика- 
сында киіз үйге, төрт түлік малға байланысты орыс тілі лексика- 
сында кездеспейтін толып жагқан атаулар бар. Сол сияқгы, түркі 
тілдерінде еуропалық тілдерде кездеспейтін тэуелдік жалғау ка- 
тегориясы бар. Бұлар қазак, түрік халыктарының орыс, еуропа 
халыктарынан артықшылығын білдіреді деуге болмайды. Немесе 
керісінше, орыс, еуропа тілдерінде бар род, вид категориялары түркі 
тілдерінде кездеспейтіндігіне қарап, мұны еуропалық тілдердің 
жаратьшысының құдіреттітігінен дей алмаймыз. Сондықтан
этнолингвистердің бұл пікірлері өте қаге.

Алғаш қалыптасқан этнолингвистикалық бұл мектептердің
кемшілігі де болды. Олар:

1. Этнолингвистердің пікірінше, қоғамның рухани жактары 
халық психикасына тәуелді. Олардың бэрін халық психикасы
белгілейді, - дейді.

2. Этнолингвистердің пікірінше, тіл қоғам өмірінің барлық
саласын басқарады, билейді, нұсқайды. Қоғам мүшелерінің дүниеге 
көзқарасын, мінез-құлқын калыптастырады, - дейді.

3. Этнолингвистердің пікірінше, тілдердің эртүрлі болуы 
халықтардың ойлау дэрежесінің эртүрлілігінен. Бұл — мүлдем қате 
пікір. Бір ғана мысал, арыстандар — Африкалық савандарда, ақ аю -  
Солтүстік мұзды мұхитында ғанатіршілік етеді. Ендеше, кең далада 
өмір сүретін қазақтардың ол аңдар туралы пікірі, ойы арыстандары 
немесс аюы бар, оны күнде көріп жүрген елдерден өзгеше болары 
сөзсіз емес пе?!
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Этнолингвистика дегеніміз не? Қазақтіл білімінде ғылымның 
бұл саласы бұрын-соңды арнайы соз болган емес. Сондықтан да 
бұл біздер үшін эрі жаңа, әрі тың проблема болып саналады. Ана 
тіліміздің үшан-теңіз байлығын, ғасырлар бойы толассыз толығып, 
үрпақтан үрпаққа ауысып, мүра болып келе жатқан асыл қазынасын 
мүмкіндігінше толық меңгеріп, ел игілігіне айналдыруды мақсат 
ететін ғылым салаларының бірі - осы этнолингвистика болса ке- 
рек. Сонда, этнолингвистиканың мақсаты не, зерттеу объектісіндегі 
ортақгық неге байланысты? Ғылым дүниесі қандай қажеттікпен 
этнография мен лингвистиканың ортасынан жаңа ғылым саласын 
тудырып, оған «этнолингвистика» деп ат қойып, айдар тағып отыр? 
Этнолингвистика терминіне тілшілердің беріп отырган жүпыны 
ғана анықтамасы мынау: «Этнолингвистика - это «раздел макро- 
лингвистики, изучающий отношения между языком и народом и 
взаимодействие лингвистических и этнических факторов в функ- 
ционировании и развитии языка [1. 529]. Этнографтардың бүл 
жайындағы түсінігі де біржақты сияқты. Олар бүл терминге бай- 
ланысты зерттеу объекгісін негізінен этнос деп қарайды да, тілді
екіншіорынғақояды. .

Бүл ғылым саласының бір кереметтігі де, бүгінгі таңдағы 
ғылыми-практикалық маңызы да - оның монолиттік түтастығында, 
бір-біріне етене жакын, тіпті бірінсіз бірін толық түсінуге болмай- 
тын объект екендігінде. Ол объект - этнос жэне оның тілі. Өйткені 
тілсіз этнос, этноссыз тіл өмір сүруі мүмкін емес.

Этнос деп отырғанымыз — белгілі бір тарихи дәуірде және 
өлкеде қалыптасып, өзінің өзгеден ерекшелігін тани білген, тілінің, 
дінінің, табиғатының, психологиясының түтастыгын мойындаған, 
басқа да өзіндік қасиеттерін сезіне білген кауым. Этнос белгілі бір 
қоғамдық формацияда ру, ру-тайпа бірлестігі болып саналса, фео- 
дализм дэуірінде - үлыс не халық, капитализм дэуірінде үлт ретінде 
дамуы мүмкін. Бүл бэрімізге белгілі қағида.

Тіл білімі өзі қаншалықты көне болса, тіл мен этностың 
ара—қатынас мәселесі де соншалыкты эріден келе жатқан, ежелден 
бар қүбылыс. Тіл - этностың ең түрақты, ең бір басы ашық негізгі 
көрсеткіші. Ал түрақтылыгы бүған қараганда осалдау, өзгеруге 
бейім территориялық бірлік, экономикалық-шаруашылық жэне
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мәдениет тұтастығы, т.б. этностың қосалқы белгілеріне жагады. Де- 
мек, тіл гағдыры мен этнос тағдыры бір-бірімен тығыз байланысты.

Этнолингвистиканың міндетіне жеке тіл немесе тіл 
топтарының дамуын тілді қолданушы сол этностың тарихымен 
байланыстыра қарап, бір мәнге ие болғанымен, тіл мен әдебиетке 
әрқилы көрінетін ұғымдарды, сонымен бірге этностың өзіндік ой- 
лау ерекшелігінің тілдік көрінісін зертгеу жатады. Жалпы алғанда, 
этнолингвистика - этностың болмысынан туындап, санасында са- 
раланып, тарихи жадында сақталып, тілі арқылы ғасырлар бойы 
қапыптасып, қорланып, рухани мәдени мұра ретінде атадан балаға, 
әулеттен нэсілге үзілмей ауысып келе жатқан дәстүрлі мирасты 
жаңғыртып, жан-жақты зерттеп танымдық мэнін ашып, болашақ 
ұрпаққа ұсыну мақсатында дүниеге келген күрделі бағыт. Осы 
ерекшеліктеріне орай оны «этностык тілтаным» десе де болғандай.

Қазақ тіл біліміндегі антропоөзектік бағытгағы зерттеулерде, 
еңалдымен,тіл мен этносаралықсабакгастық мэселесі нысанғаальш- 
ды. Қазақ тіл білімі ғылымында тілді жоғары адамзаттық кұндылық 
ретінде бағалап, оны антропологиялық танымның, этникалық 
қалыптасудың құралы тұрғысынан сипаттау XX ғасырдың 80-жыл- 
дарында Ә. Қайдар зерттеулерінен нақты басталады. Ғ алымның «Тіл
— этнос - таным» мәселелерінің сабактастығын танытатын ғылыми 
идеялары қазіргі қазақ тіл білімі ғылымын жаңа белеске көтерді. 
Ғалымның зергтеулерінде «Этностың дүниеге келуіне ұйтқы болған 
да — тіл, рухани-мэдени өмірінің өзегі де, өзін-өзі танып білудің 
өлшемі де -  сол тіл» - деп түйінделеді [2. 11]. «Қазақ тілінің өзекті 
мэселелері» атты еңбегінде Ә. Қайдар этнолингвистиканың зерттеу 
нысаны мен мақсат-міндеттеріне токталып, оның мәдениетгану, 
этнография, өлкетану, фольклористика, мифология, дінтану, 
астрология, т.б. қоғамдык-элеуметтік пәндермен, этимология, 
диалектология, ономастика, фразеология, лексикография, терми- 
нология, т.б. лингвистикалық пәндермен арақатынасына кеңінен 
сипаггтама береді. Сондай-ақ, ғалым тілдің лексика-семантикалық 
қорын дамьпудын, байытудың этнолингвистикалық арналарын 
көрсетіп, тіл байлығын этнолингвистикалық тұрғыдан зерттеудің
ұстанымдарын айқындап береді.

Сонымен қатар, қазақ тіл білімінде этнолингвистиканың
негізіне ғылыми терең талдау жасап, библиографиялық шолу
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Лингвомәдениеттаным

Лингвомәдениеттаным - ұлттық тілғе мәдениет пен діпдің 
(менталитеттің) эсер етуін қарастыратын тіл білімінің жаңа сала- 
сы. Яғни, ұлттық сипаты бар деп танылатын элеуметтік, танымдық, 
эстетикалық, этикалық, саяси, адамғершілік, {Ьуханилық, тұрмыстык 
қағидалар мен заңдылықтарды тілдік құралдар арқьшы жеткізуді 
зерттейтін бағыт. Линғвомэдениеттаным саласының негізғі максаты
-  этностың мэдениеті мен тілдің өзара байланысын ұлттың сан 
ғасырлар бойы қапыптасқан салт-дәстүрлері, әдеп-ғұрыптары, 
ырым-жоралғылары, сана-сезімі мен тұрмыс-тіршілігі, ұлттық бол- 
мысы мен ұлттык өлшемдері негізінде зерделеу.

Лингвомэдениеттаным — тіл білімі мен мәдениеттану 
ғылымдарының шенігде пайда болған, халық мәдениетінің тілдегі 
сақталған көрінісін зерттейтін сала. Орыс ғалымы В. Н. Телияның 
түсіндіруінше, лингвомэдениетганым пэнінің негізгі міндеті -  тіл 
мен мәдениеттің арақатынасын синхрондық тұрғыдан зерттеп си- 
паттау болмақ [4.217].

Тіл мен мәдениет үшін мынадай екі ортақгық тэн: олар халық 
пен адамның дүниетанымын танытатындар, олар үнемі тығыз бай- 
ланыста, себебі белгілі бір субьектінің қарым-қатынасы — ол қашан 
да белгілі бір субъектінің мәдениетін көрсетеді, тілге де, мәдениетке 
де нормалылық, тарихилық тэн. Тіл -  мэдениеттің құрамдас бөлігі, 
оны игерудің негізгі құралы, ұлтгық діл болмысын ұрпақтан- 
ұрпаққа жеткізуші. Сонымен қатар, бұл екі құбылыстың өзіндік

. арқылы (1300-ден аса) жаңа бағытгарды айқындаған ғалым -  М. М.
Копыленко болды.

аитарлықгаи ерекшеліктері де оар. ііл қатынас құралы ретінде 
сөйлеушіге қарай бағытгалады, ал мәдениет өзінен-өзі таныла ал- 
майды. Олар эртүрлі семиотикалық жүйелер болып табылады.

Жалпы алғанда, лингвомэдениеттаным - тіл мен мәдениеттің 
өзара байланысы мен өзара әрекеттестігін зерттейтін кешенді 
ғылыми пэн. Адам, жеке түлға туралы ғылым саласы болғандықган 
да, лингвомәдениеттаным, бір жағынан. адамның тілге тигізетін 
әсерін, екінші жағынан, тілдік фактордың адамға тигізер ықпалын 
қарастыруға бағытталады. Мәдениет -  тілдегі элемнің бейнесі.
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Теориялық негіз жинақталған базалық пэн ретінде
лингвомэдениеттаным мэдениеттану мен тіл білімі пэндерінің
тоғысынан қапыптасқан.

Лингвомэдениетганым тіл — рухани мәдениет — діл — халық
шығармашылығықарым-қатынасынзерттейтінэтнолингвистиканың
кұрамынан қалыптасқан. Этнолингвистикалық зерттеулер тілдік 
деректерді диахрондық жағынан қарастырса, лингвомэдениеттаным 
тіл мен мэдениет қатынасын синхрондық тұрғыдан карастыруды
максат етеді. Этнолингвистиканың материалы болып фольклорлық
жэне мифологиялық мэтіндер, діни жэне тұрмыстық сипаттағы 
дэстүрлер, ырымдар, наным-сенімдер, т.б. негіздер саналады. 
Зергтеудің максаты — осы аталған материалдар негізінде этнос 
мэдениеті мен оның тілінде сақталған әлемнің тілдік бейнесін ре- 
конструкциялау. Батыс еуропа тіл білімі мен орыс тіл білімінде 
лингвомәдениеттанымдық зертгеулердің басты дерегі болып
ұлттық-мәдени ерекшеліктері, мэдени құбылыстары, мәдениетпен
байланысты бірліктер, этномэдени фразеологизмдердің өзіндік 
ерекшеліктері алынды. Лингвомэдениеттанымның гылым ретінде
дамуы оны зерттеудің басты әдіс-тәсілдерін ажыратып алу арқылы 
іске асты.

Лингвомәдениеттаным этнолингвистика ғылымынан 
қарастыратын материалы мен оны талдаудың мақсаты арқылы ажы- 
ратылады. Оның мақсаты -  әлемнің бейнесін тіл тұтынушылардың 
күнделікті үйреншікті тілінде, эртүрлі мәтіндер мен мәдениеттің 
түрлі орындарында калай көрініс табатынын с ипаттау болып табы- 
лады. Оның негізгі деректері қазіргі қарым-қатынас үдерісі, мэдени 
ақпараттың дерегі ретіндегі философиялық, діни, фольклорлық
дискурстар болып саналады.

Лингвомэдениеттаным тіл мен мэдениет құбылысын жүйелі
түрде бірлікте алып қарауда семантиканың өте терең қойнауында 
талдау жасайды. Жалпы адамзагптық және ұлттық мәдениет 
концептілерін талдау барысында лингвомәдениеттанымдық зерт- 
теулер олардың жан-жақгы мэндерін ашып береді. Мысалы, 
«құл» сөзін алар болсақ, ол мынадай түрлі фразеологиялық қатар 
құратындығын көруге болады: «қүмарлықтың қүлы», «тамақтың 
қүлы», «арманның қүлы», т.б. Сонымен қатар, діни мәдениетте
«Алланың қүлы» деген де тіркес кездеседі.

123



Лингвомәдениеттаным

Лингвомэдениеттаным - ұлттық тілге мэдениет пен дшдің 
(менталитеттің) әсер етуін қарастыратын тіл білімінің жаңа сала- 
сы. Ягни, ұлтгық сипаты бар деп танылатын әлеуметгік, танымдык. 
эстетикалық, этикалык, саяси, адамгёршілік, руханилық, тұрмыстык 
қагидалар мен зандылықтарды тілдік кұраддар арқыпы жеткізчді 
зерттейтін багыт. Лингвомэдениеттаным саласының негізгі максаты
— этностың мэдениеті мен тілдің өзара байланысын ұлттың сан 
ғасырлар бойы қалыптаскан салт-дэстүрлері, эдеп-гұрыптары. 
ырым-жоралғылары, сана-сезімі мен тұрмыс-тіршілігі, ұлттык бол- 
мысы мен ұлттык өлшемдері негізінде зерделеу.

Лингвомэдениетганым — тіл білімі мен мәдениеттаж
т

аркылы (1300-ден аса) жаңа бағытгарды айкындаган ғалым -  М. М.
Копыленко болды. '

ғылымдарының шенігде паида оолған, халык мэдениетінің тілдеп 
сақталған көрінісін зерттейтін сала. Орыс ғалымы В. Н. Телияның 
түсіндіруінше, лингвомэдениеттаным пэнінің негізгі міндеті -  тіп 
мен мәдениеттің арақагынасын синхрондық тұрғыдан зерттеп си-
паттау болмақ [4.217]. й Я І

Тіл мен мәдениет үшін мынадай екі ортактык тэн: олар халык
пен адамның дүниетанымын танытаггындар, одар үнемі тығыз бай- 
ланыста, себебі белгілі бір субьектінің карым-қатынасы -  ол кашан 
да белгілі бір субъектінің мәдениетін көрсетеді, тілге де. мэдениетке
де нормалылық, тарихилық тэн. Тіл — мәдениеттің кұрамдас бөлігі, 
оны игерудің негізгі құралы, ұлтгык діл болмысын ұрпакган- 
ұрпаққа жеткізуші. Сонымен катар, бұл екі құбылыстың өзіндік 
айтарлықтай ерекшеліктері де бар. Тьт катынас кұрапы ретінде 
сөйлеушіге қарай бағытталады, ал мәдениет өзінен-өзі таныла ал- 
майды. Олар эртүрлі семиотикалык жүйелер болып табылады.

Жалпы алғанда, лингвомәдениеттаным - тіл мен мэдениеттің 
өзара байланысы мен өзара әрекеттестігін зерттейтін кешенді 
ғылыми пэн. Адам, жеке тұлға туралы ғылым саласы болғандыктан 
да, лингвомэдениеттаным, бір жағынан. адамның тілге тигізетін 
эсерін. екінші жағынан. тітдік фактордың адамға тигізер ыкпалын 
карастыруға бағытталады. Мәдениет — тілдегі әлемнің бейнесі.
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омәдениеттанымның
құбь

Лингвоелтану сипатын көрсететін лексика жатады. Бұл 
категорияға ұлт классиктерінің өсиетті, канатты сөздерін жатқызуга
болады. Кеңестік жэне тэуелсідік жылдарындағы саяси, қоғамдык

Жер
алу»

Мифологиялық мэдени-тілдік бірліктер: фразеолог
етафорал

мәдениетттің

ма — маңызды мифт

------- -  -- *  -  • ■ -  7

ифологема немесе архетип жатады. Мифологе

Мифтің
жатады. Архетип — тұрақты бейне, адамның санасында өмір сүріп, 
мәдениетке тарайтын символ. Мэселен, «нан» сөзі қатысты фразео-
логизмдер мен мақалдарға нанның өмір символы жәнематериалдық 
жетістік екендігі негіз болғаны белгілі.

Тілдің паремиологиялық қабаты. Мақал — прагматикалық
эсері күшті болып келетін адам санасының бір бөлшегі. Бір ғана
мақалдың бойында эрі ақыл, эрі өсиет, эрі кеңес, эрі ыза, эрі жүбату 
жатуы мүмкін. . _

Символдар, ғүрыптар, стереотиптер. Адам «символдар 
элемінде» өмір сүреді. (Э. Кассирер). Символ -  бүл өте жоғары та-

сипаттаи алатын
бүл адамның әлеуметтену үрдісінде қалыптасқан

өз мақсатын тани алады.
Тіл мен мәдениеттің

Олардың жасалу
мәдениеттің

берушінің бірі бейнелер (образдар). Бейнелілік, яғни создің не 
фразеологизмдердің мүмкіншіліктері біздің көз алдымызға эсеолі

алып
Лингвомэдениеттаным, сонымен қатар, тілдердің 

стилистикалық қүрылысы мэселесімен, эдеби тіл жэне оның
қалыптасуындағы түрлі құбылыстардың арақатысы мәселелерімен 
де айналысады.
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Лингвомәдени құбылыс адамньщ сөйлеу эрекетіне ерек- 
ше эсер етеді. Адамдардың сөйлеу эрекетінде олардың элеуметтік 
рөлдерде өзін-өзі қалай ұстау мэдениеті көрініп тұрады.

Сөйпеу этикеті (мэдениеті) — бұл қарым-қатынастың аса 
маңызды бөлшегі. Сөйлеу этикеті - бұл адамдардың ресми жэне 
ресми емес орындардағы қарым-қатынас жасау жағдайларындағы
әлеуметтік, ұлттық, мэдени қағидалары болып табылады.

Сондай-ақ тіл мен діннің арақатысы мәселесі де ерекше 
маңызды болып табылады. Мәселен, ислам мэдениеті өзінің бейне 
көрінісін тілден, мэдени құрылымдардан, фразеологизмдерден, па-
ремиологизмдерден, афоризмдерден тапты.

Лингвомэдеииеттаным ғылымының алғашқы міндеті 
эдіснамалық негізін табу, оның терминологиялық аппаратын 
жасау, лингвомәдениеттанымдық тапдаулар ұшін метатілді жа- 
сау болып саналады. Метатіл мәдениет үшін де, тіл үшін де 
бірдей әдіснамалық негіз бола алады, себебі ол тіл мен мэдениет
арасындағы қатынастардың таңбалық сипаты ретінде танылады. 
Мәдениет — адамның өмір сүру үдерісіндегі оның өзін-өзі тануы- 
нан хабардар ететін құрал. Мэдениет—бұл халықтың өзіндік тарихи
ескерткіші деп те айтуға болады.

Лингвмәдениеттанымның жеке ғылым саласы ретінде дамуы-
ф

на, тіпті жалпы тіл білімінің қарқынды дамуына мынадаи төрт түрлі 
принципті жүйелер ықпал етті. Олар - экспансионизм, антропоцен- 
тризм, неофункционализм, экспланаторлық жүйе.

Экспансионизм лингвомәдениеттанымдық зерттеулердің
күрделі нысандарында байқалады. Пәнаралық ғылымдар 
катарында лингвомәдениеттаным басқа қоғамдық ғылымдармен
байланысқа түседі. Оның біртұтастық негізі әртүрлі бағыттарда 
зерттеуге мүмкіндік береді. Қазіргі таңда оны фразеологиялық, 
лексикографиялык, салыстырмалы-тарихи, танымдық, ділділік 
лингвомәдениеттаным деп бөліп қарауға болады. Оның негізгі әдіс- 
тәсілдерін ұлттық сана мен әлемнің тілдік бейнесін, лексика мен 
фразеологияны, сөзжасам мен этносинтаксисті, мәтін лингвистика- 
сы мен ауызекі сөйлеу тілін, мифология мен ауыз әдебиеті үлгілерін, 
аударма саласын, салғастырмалы тіл білімін, мәдениаралық қарым- 
қатынасты, т.б. мәселелерді зерпгтеуде пайдаланылады.
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бейнесі
керісінше «адамдағы тіл 
құрылады. Тілдегі адам мәдениетті

ал
мәдениеттің

Бұл принцип, ғалым Дж
;рді құрастыруда 
зерттеушілердің

тұлғаның тілдік сана-сезімі мен лингвомәдени ортақтықтарға 
отыр. §

фу
оналды лннгвистика тілді өз шннде
құралы ретінде қарауды басшылыққа алады. Лингвомэдениеттаным 
саласын зертгеушілер қарым-қатынас тілін жан-жақты мәдени- 
тілдік ақпаратгар алу мақсатында эртүрлі мәтіндерде пайдаланады.

Когнитивтік лингвистика

Когнитивтік лингвистика — тілдік бірліктерді танымдық 
тұргыдан зерттеу багыты. Ягни, когнитивтік лингвистиканың 
негізгі мәселесі — таным мен тш мәселесі. Ол тілді танымдық 
құрылым тұргысынан зерттейтін эвристикалық эдіс-тэс ілдер 
арқылы айқындалады. Когнитивтік лингвистиканың шешуші 
ерекшелігі -  тілді адамның когнитивті эрекетімен тыгыз бірлікте 
қарастыру жэне білім құрылымы мәселесін тілдің семантикалық 
табиғатын түсіндіруде маңызды фактор ретінде басты назарда ұстау. 
Когнитивтік лингвистиканың басты мақсаты — адамның әлемді 
түсінуі, қабылдау процесі, білімді жинақтау жэне оны қалай жүзеге 
асыратынын саралау.

Когнитивтік лингвистика когнитология, когнитивтік психо- 
логия жэне лингвистикалық семантика сынды салалардың қарым- 
қатынасы нәтижесінде пайда болды. Ол құрылымдық тіл білімінің 
ескіруінен қалыптасса да, құрылымдықтіл білімінің жетістіктеріне 
қарсы шықпайды. Когнитивтік лингвистика мен дэстүрлі 
қүрылымдық-семантикалық тіл білімі -  тілдік қүбылыстарды эр 
жағынан танитын, танытатын бағыттар. =

Когнитивтік ғылымның негізгі ерекшеліктеріне, зерт- 
теу нысанына, бағытгары мен үғымдарына алгаш рет көңіл
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бөлген амеркикандық ғалымдар болды. 1960 жылы Гарвард 
университетінде американдық профессор Дж. Бруннер Дж. Мил- 
лермен бірлесіп когнитивтік зерттеу орталығын ашады. Аталған 
оргалык когнитивтік лингвистика ғылымынын негізін қалауға зор 
үлес қосады. Осыдан сон 1970-жылдардың II жартысында АҚШ-та
лингвистикалық зертгеулерде когнитивтік бағыттар нақгы ғылыми 
түрде қалыптасты. «Когнитивтік грамматика» термині бірінші бо- 
лып Дж. Лакофф пен Г. Томсонның «Когнитивтік грамматиканы 
үсынамыз» атты мақаласында сөз етілді. 1988 жылы КСРО-да 
«Новое в зарубежной лингвистике» жинағының 23-ші томы тілдің 
югнитивтік аспектісіне арналды. Ал 1990 жылдан бастап «Когни-
тивная лингвистика» журналы шығады.

1990-жылдардың басына дейін когнитивтік тіл білімі тек же-
келеген зерттеу багдарламаларында гана сөз етілді. Бұлар АҚШ 
зерггеушілері Дж. Лакоффтың. Р. Лэнакердің (Ланкагер), У. Чейфтің,

Джэкендоффтың, Ч. Филлмордың зерггеу
ды. Дж

(АҚШ)
лингвистиканың негізгі орталығы Бекрли мен Сан-Диегодағы Ка-

ифорния
зерттеул ері мен

лысуда.
Орыстіл білімінде когнитивтік тіл білімінің негізгі мәселелері

А. Н. Баранов, Е. С. Кубрякова, 3. Д. Попова, И. А. Стернин, Ю. Н.
Караулов, В. А. Маслова,т.б. енбектерінде қарастырылады. Аталган 
ғалымдардың зерттеулерінде когнитология ғылымынын нысаны, 
багыт-бағдары, зерттелуі, негізгі үғымдары сөз етіледі. Олардан 
танымдық ғылымдар ішінде тілдің атқаратын қызметінің жоғары
екендігін аңғаруға болады.

Қазақ тіл білімінде когнитивтік тіл білімінің дербес сала
ретінде калыптасқанына көп уақыт болған жоқ. Ол дербес сала бо-
лып тек соңғы 10-15 жылдың көлемінде ғана қалыптасты. Дегенмен
тіл — ойлау — таным — мәдениет арасындагы байланыс мәселесіне

түжырымдар
капанган кезінен-ак жасалды. Бүл

Жүбанов

127



нақты атай аламыз. Ғалымдардыңтұжырымдары, ғылыми ойлары I. 
Кеңесбаев, Ә. Қайдар, Р. Сыздық, Е. Жанпейісов, Н. Уәлиұлы, Қ. Жа- 
манбаева, Ж. Манкеева, А. Ислам, Э. Оразалиева, т.б. гапымдардың 
зерттеулеріне әдіснамалық негіз болып, жалғасын тапты.

Когнитивтік лингвистика саласындағы негізгі бағыт тіл 
мен адам санасын біртұтас жүйе түрғысынан қарастыру болып 
табылады. Ол сан ғасырлық білімді адам миының жемісі ретінде 
бағалап, күрделі қүрылым, жүйе ретінде кешенді сипаттауға 
бағытталған. «Когнитивтік ғылым» термині алгашқыда белгілі 
бір ақпаратты қабылдап, оны белгілі бір  ̂өңдеуден өткізіп, мида 
сақтай отырып, қажетті кезінде оны қолдану нәтижесінде адамның 
миында білім қабаттарының қалыптасу жэне толыгу үдерістерін 
зерттейтін ғылыми пәндер жиынтығын айқындау үшін енгізілген. 
Демек, когнитивтік лингвистика (танымдық гылым) -  адамдардың 
қоршаған дүниені қабыддау жэне танымдық қызметтерінің пай- 
ымдау нэтижесінде белгілі бір жүйеге келтіріліп, біздің санамыз- 
да белгілі бір жүйеге түсіріліп жазылып, ділдік, яғни танымдық 
үдерістердің негізін құрайтын білім мен таным туралы ғылым.

Когнитивтік тіл білімі ғылымының аясының кеңдігі, оның 
зерттеу нысаны білім мен танымның табиғатын, білім көздерін, 
оларды жүйелеу білімнің дамуын психология, антропология, фи- 
лософия, нейрология, т.б. гылымдардың өзара қарым-қатынасы 
негізінде жан-жақгы зерттеуді талап етеді.

Когнитивтік лингвистиканың негізгі ұғым-түсініктеріне ког-
ниция, концепт, ұгым, символ, фрейм, гештапът, сема, этимон, де-
нотация, коннотация, т.б. жатады. Когнитивтік лингвистика тілдік
сана құрылымын құруды мақсат етеді. Адам баласына дүниедегі
мэліметтердің лингвистикапық арналар арқьшы жетуі адамды кон-
ңепт элеміне жетелейді. Әдетте, біз сезіну, қабылдау, түсіну, ұғыну
үдерістерін таным формасының жоғары түйсігі деп қабылдаймыз.
Ол эртүрлі ой операцияларының нәтижесінде жүзеге асырылады.
Бұл операциялар дүние туралы ақпараттар жиынтыгын тудырып, 
концепт жүйесін құрайды.

Психолингвистика

Психолингвистика (грекше рзуһе -  жан және латынша 
1іп§иа - тіл) -  сөйлеу эрекеттерін (сөзді қабылдау мен оның тууы)
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зерттеитін
жүйесіне қатысын қарастыратын кешенді ғылым. Ол психологиялық

мент
алғаш оет Н. Поонко деген галымның

1946 жылы АҚШ-
атты мақаласында

АҚШ
Дегенмен бұл терминнің ғьшыми түрде қолданылуы Блумингтон 
каласында (АҚШ) 1953 жылы өткен университетаралық зерттеу се- 
минарынан басталады. 1954 жьшы осы атпен АҚШ-та үжымдық мо- 
нография жарық көредіде, бүл атау термин ретінде қолданьшады.

Жалпы, психолингвистикаға түрлі анықгама беріліп келеді. 
Ең бірінші анықгаманы 1954 жылы америкалық психолингвист Ч. 
Осгуд берген болатын. Оның анықгамасы бойынша, психолингви-
стика кодтау және декодтау үдерістерімен байланысты. Кейбір зерт-

ақпарат теориясы дегенді депсихолинг
айтады. Олай дейтіні психолингвистика сөйлеу эрекетінде болатын 
хабар беру, хабарды қабылдау үдерістерінің қалай іске асатындығын
зерттейді.

Психолингвистиканың зертгеу нысаны өте ауқымды. Оның 
ішінде, психолингвистер адамның сөйлеу эрекеті мен оның 
қалыптасу жэне қызмет егу ерекшеліктерін қарастырады. Сөйлеу 
бүл жерде тілдік ережелерді реттеуші процесс ретінде түсінілуі 
тиіс. Сондықтан психолингвистер тілдік қатынасты осы процесті 
реттеуші деп қарастырады. Бүл зияткерлік үдерістер тіл мен 
ойлаудың, тіл мен сананың қатынасы, онтогенез (жеке түлғаның 
санасында) бен филогенезде (қоғамда тілдің пайда болуы) адам 
санасының қалыптаусы. Психолингвистер үшін бүл, әсіресе, ми 
жүмысы мен компьютер жүмысы арасындағы қатынас мәселесінде 
өзекті де қызықгы проблемалардың бірі болып есептеледі.

Психол ингвистикан ы ң дамуына америкапық
психолингвистиканың қосқан үлесі зор болды. Америка ғалым- 
лингвисі Дж. Кесс психолингвистика дамуында төрт негізгі 
кезеңді атап көрсетеді: 1) психолингвистиканың қалыптасу кезеңі,
2) лингвистикалық кезең; 3) когнитивтік кезең; 4) когнитивтік
ғьшымның ағымдық кезеңі.
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Алғашқы кезең үшін структурализм мен бихевио- 
ризм идеяларының эсері тән болса, екіншісі лингвистика 
мен психолингвистикадагы трансформациялық туындаіушы 
грамматиканың басым болуымен байланысты. Когнитивтік кезең 
Ноама Хомский жариялаған грамматиканың негізгі қызметінен бас 
тартып, грамматиканың семантикамен, ал тілдің — тілді меңгеру
мен паидалану үдерісіне қатысатын оасқа да когнитивтік жүиемен 
байланысын мойындаумен сипатталады. Н. Хомский лингвистика 
ғылымының термині саналатын «тілдік қабілеттілік» пен психоло- 
гия саласына жататын «тілдік белсенділік» үғымдарын ажыратып 
береді. Оның пікірінше, тілдік қабілеттілік дегеніміз — түлғаның
сол тілде сөилеу қаошеттілігі де, ал тшдік оелсенділік - тшді 
түтынушының айтқан сөзі.

Психолингвистика дамуының қазіргі кезеңі когнитивтік 
ғылымдардың дамуымен сэйкес келеді. Психолингвистика 
когнитивтік ғылымдардың бір бөлігі болып табылуда. Психолинг- 
вистика дамуының когнитивтік кезеңі лингвистикалық теория 
басымдылығы мен тілдің басқадай эргелі психикалық үдерістер 
ішіндегі орнын анықтаудан бірте-бірте алшақтауымен ерекшеленеді.

Психолингвистика, сонымен қатар, сот психологиясында 
айтылған сөздің шын екендігін анықгауда жэне анонимді мэтін 
авторының жынысы мен жеке түлғалық ерекшелігін сэйкестендіруде 
қолданьшады. Сондай-ақ, психолингвистика мэтін мен дауысты ав- 
томатты түрде танудың жүйесін жасауда жэне жасанды интеллект 
жүйесін қүрастыруда өте үлкен рөл атқарады.

Әлеуметтік тіл білімі

Әлеуметтік тіл бтімі (социолингвистика) (латынша зосіеіоз
-  қогам, 1іп§иа -  тіл) -  тілді адамдардың қоғамдық қызметіне, 
кэсіби тіршілігіне қызмет ететін элеуметтік қүбьшыс, қарым- 
қатынас қүралы деп қарайтын бағыт. Яғни, тіл мен когамның өзара 
себепті байланысын, тілдің қоғамдағы қолданьшу ерекшеліктерін, 
элеуметтік айқындылықтағы, нақтылықтағы тілді зерттейтін тіл 
білімінің бір саласы. Әлеуметгік тіл білімінің нысаны -  қоғамға 
қызмет етуші тіл. Сондықган тіл белгілі бір әлеуметтік қүрылымда, 
қоғамда қызмет ететін болғандықган да, әлеуметтік тіл білімін
элеуметтік кеңістіктегі тілді зерттеуші ғылым саласы ретінде
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карауға болады. Әлеуметтік тіл білімінің негізгі проблемаларына 
тілдін әлеуметтік дифференциапнялануы, «тіл жэне ұлт», тіл мен 
мәдениеттің арақатысы, сондай-ақ қостілділік пен тілдік саясаттың
элеумепік қырлары жатады.

Мәдениет 1 қоғамдық фактор, бірақ оның мәдени тұғырға 
кетерілуіне элеуметтік ортаның ықпалы зор. Өйткені бір этностың 
мэдениеті екінші халыққа оның тілдік деректері арқылы баяндала- 
ды. Ал тілдік деректер деп отырғанымыз — мэдениетті сипаттаушы 
сөз символдары мен тілдік таңбалар. Яғни, мэдениет ұлттық діл 
құндылықгарының түп негізі тіл касиетінде көрініс табады. Тілдің 
құдіретімен беинеленіп, шынаиылыкты танытады. Осы тұргыдан 
алганда, эр халық тілінде өзі жасаған жэне табиғат дарытқан ұлттық 
мәдениеттің ізі бар деуге болады. Бұл — тіл мен мэдениетгің тоғысу 
жолын көздеген элеуметтік пэнінің негізі болмақ.

Ә л еу м етт ік  тіл білімі — тіл әлеуметтануы, әлеуметтанушылык 
лингвистика, әлеуметтану тіл білімі, лингвоэлеуметтану, т.б. тер- 
миндермен айтылып келді. «Әлеуметтік лингвистика» (социолинг- 
вистика) термині алғаш рет 1952 жылы америкалық элеуметганушы 
Г. Карридін мақаласында қолданылған. Осыдан бастап Г. Карридің 
«әлеуметтік лингвистика» деп ұсынған термині тұрақтала бастады. 
Кейін 60-жылдардың басында қогамда элеуметтік зертгеулердің 
каркынды дамуына байланысты ол ғылым саласы ретінде накты ата- 
лабастады.Орыс тіл білімі ғапымдары әлеуметтік тіл білімінің та- 
мыры орыс гылымы негізінде жаткандығын айтады. «Р. О. Шордың 
«Тіл жэне қоғам» (1926) тілдің элеуметгік келісімділігі кең көлемде 
талқыланып карастырылады. Ал 30-жылдардың басында А. М. 
Иванова мен Л. П. Якубинскийдің «Тіл бойынша очерктер» атты 
макаласы кеңестік тіл білімінде элеуметтік тіл білімінің ары карай 
дамуына үлкен септігін тигізді. 30-жылдардың екінші жартысында 
жарық көрген В. М. Жирмунскийдің «Үлттық тіл жэне әлеуметтік 
диапектілер», сондай-ақ В. В. Виноградовтың орыс эдеби тілі та- 
рихы жөніндегі очерктері элеуметгік тіл білімі саласының негізін
калаган еңбектер болып табылады» [3. 48].

Жалпы алғанда, тілге элеуметтік тұрғыдан қарау керектігі
ертеден-ақ айтыла бастады, XIX ғасырдың соңына дейін тілдің 
әлеуметтік мінездемесі философия, психология, элеуметтану
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салаларының терминдерінде беріліп келді. Тілдің әлеуметтік себеп- 
салдарларын қарастыруға алғаш рет Француз әлеуметтану мектебі 
айрықша назар аударды (П. Лафарг, А. Мейе, Ж. Вандриес, М. Коэн, 
А. Соммерфельт). Әлеуметтік лингвистиканың гылым ретіндегі 
негізін қалаушылар -  Прага структурализмінің, Женева мектебінің 
(А. Сеше, Ш. Балли, А. Мартине, С. О. Карцевский, Р. Гедель); неміс 
тарихи диалектографиясының(Г. Розенкранц, Т. Фрингс,т.б.); КСРО- 
дагы әлеуметтану бағытының (С. М. Карцевский, Р. О. Шор, Е. Д. 
Поливанов, Б. А. Ларин, т.б.) өкілдері болды. АҚШ-та әлеуметтік 
лингвистиканың дамуы Э. Сепир, Б. Уорфтың, Н. Хомскийдің, Дж. 
Фишманның есімдерімен байланысты. Қазір оның қоғам әлеуметтік 
лингвистикасы, қарым-қатынасәлеуметтіклингвистикасы,тұлғаның
элеуметтік лингвистикасы, тілдщ әлеуметтж лингвистикасы деген 
тармақтарға бөлініп қарастырылады. Әлеуметтік лингвистиканың 
нысаны, тұтастай алғанда, Қоғам, Микроәлеуметтік қауымдастық, 
тілдерді пайдаланушы нақгы адам, тілдің қоғамга тәуелді екендігін 
барынша айқын танытатын маңызды тұстар, қасиет-сапалар мен 
қарым-қатынастар. Қазақстандағы әлеуметтік лингвистика КСРО- 
да үстем болған элеуметгану бағыттарының ыңғайымен дамыды. 
Республика тэуелсіздік алғаннан бері Қазақстанда тілдік жагдаят, 
жаңа Тіл саясатыньщ қағидалары жан-жақты талқьшануда, тілдік 
жоспарлау мэселелері шешілуде.

Әлеуметтік тіл білімінің әдістері лингвистикалық жэне 
элеуметтану салапарының жиынтығынан құралады. Олар далалық 
зерттеулер эдістері мен тілдік деректерге элеуметтік-тілдік талда- 
улар жасау эдістері болып бөлінеді. Далалық зерттеулер эдістеріне 
сауалнама жүргізу, сұхбат алу, бақылау жасау сынды әдістер жата-

Әлеуметтік тіл білімі дэстүрлі ғылым салаларымен де (диа- 
лектология, фонетика), жаңа гылым бағыттарымен де (психолингви- 
стика, этнолингвистика) тығыз байланысты. Әлеуметтік тіл бшімін 
зерттеушілер сөйлеушінің кенеттен сөйлеуін бақьшауда диалекто- 
логтардан көптеген эдіс-тэсілдер алған. Әлеуметтік тіл білімі фо- 
нетикамен өте тығыз байланысты болып келеді. Мэселен, алғашқы 
әлеуметтік-тілдік зерттеулер фонетикалық материалдар арқылы 
жүзеге асқан. Қазіргі элеуметтік тіл білімінің көптеген теориялық
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іәселелері элеуметгік-фонетикалық байланыстарды тыңғылыкты 
алдау негізінде қалыптасты. Әлеуметтік тіл білімін зерттеушілер 
лен фонетистердің осы бірігіп істеген еңбектері нэтижесінде 
{юнетикальік кұбылыстарды зерттеуде социофонетика деген жаңа 
ьілыми сала қалыптасты. Әлеуметтік тіл білімі, сонымен қатар, 

гілдін лексикология жэне семантика салаларымен де тығыз байла- 
іысты. Тілдің лексикалық жүйесі элеуметгік өмірде болып жатқан 

| ззгерістерді өзіне тез қабылдап, қоғамды іштей топтарға дифферен- 
: оиациялайды. Әлеуметгік бірліктер мен шектеулерді лексикалық 
мағына кұрылымы мен сөздің мағыналык бірлігінде кездестіруге 
5олады. Бұндай құбьшыстарды тілдің социосемантика саласы 

I зештейді. Әлеуметтік тіл білімінің психолингвистика ғьшымымен де 
жянасатын жеолері бар. Тіл білімінің бұл екі жаңа саласы деректерді
жинау эдістері жағынан (сауалнама жүргізу, бақылау жасау, экспе- 
римент, т.б.), сондай-ақ кейбір зерттеушілік қызығушылық жағынан 
шектеседі. Әлеуметтік тіл білімі өзінің бірқатар мәселелерін шешуде 
этнолингвистикамен де байланысады. Мысапы, тілдік, этномэдени 
жэне этнопсихологиялық факторлардың тілдің дамуы мен қызмет 
еіуінде екі саланың өзара әрекеггтестігі байқалады.

Паралингвистика

Параяингвистика (грекше рага -  қасында, маңында жэне 
латынша Ііп§иа - тіл) -  сөйлеу үстінде қолданылатын тілдік емес,

кұралдарды
зерттеиті

бұл

I

рын түсіну, тіл мен танымның бейвербалды көрсеткіштері сияқты 
тын мәселелермен айналысады. Бейвербалды амалдар деп вер- 
балды амалдарды толықтырып, оларға қосымша мағына үстейтін, 
коммуникацияны жалғастыруға, жақсартуға қызмет ететін,

ету
амалдар

кезінде тілдік амалдармен қатар қолданылып, адамдар арасындағы
тұлғ

түсінікті, жан-жақты жеткізуғе ықпал етеді.
америкалық

вист А. Хилл енғізген болатын. Қазіргі уақытта паралингвистика
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қолданбалы гылым ретінде даму үстінде. Ол Оксфордта шешендік 
өнер дэрістерінде оқытылады, сонымен қатар оған эртүрлі
психологиялық жаттыгуларда көп мэн беріледі.

Күнделікті өмірде адамдар өз ойын тек тілдік таңбалар 
арқылы ғана емес, сонымен бірге тілдік емес таңбалар арқылы да 
бейнелі түрде жеткізе алады. Сондықтан қоғамда сөз де (тілдік 
таңба), ым, ишара да - адамның ішкі ойын сыртқа шығарудағы
біртұтас экспрессивтік жиынтығы. 1

Паралингвистиканың үш түрі кездеседі: 1. Фонациялық
-  екпін, дыбыс ырғағы, сөйлеу қарқыны, ̂ сөйлеу эуені, дыбыстар 
артикуляциясының диалектілік, элеуметтік немесе идиолектік 
ерекшеліктері жатады; 2. Кинесикалық — сөйлеушінің ым- 
ишарасы; 3. Графикалық -  жазудағы ерекшеліктер, эріпті жазудағы
графикалық түрлі толықтырулар, т.б.

Паралингвистикалық қүралдар вербалды амалдарға, яғни 
тілдік таңбаларға қосымша мынадай қызметтерді атқара алады:

Қосымша ақпараттар береді (мэселен, белгілі бір мэтінді оған 
оқуда жағымды немесе жағымсыз реңк беріп түрады);

Тілдік таңбалардың орнына жүмсала алады (мысалы, 
жағымсыз ишараны қолдану арқылы);

Вербалды амалдармен қатар келіп те сөйлеушінің жалпы 
ойын аңғарта алады (мысалы, Мен мына нәрсені алғым келеді 
дегенді қосымша ым арқылы жеткізу көп кездеседі).

Паралингвистика бейвербапды амалдардың сөйлеуші немесе 
жазушы туралы ақпарат беруін де, оның әлеуметтік тегі мен мінез- 
қүлық ерекшелігін де қарастырады.

Қарым-қатынас кезінде паралингвистикалық қүралдар 
екі жақты қызмет атқарады. Біріншіден, сөйлеу кезінде тілдік 
қүралдардың қолданылуын азайтады. Екіншіден, сөйлеу амал- 
дарына қосымша стилистикалық реңк беріп түрады. Мыса- 
лы, «Білесіз бе..?» деген аяқталмай қалған қолданыстағы ойды 
сөйлеушінің ым, ишарасы арқылы бірден тануға болады. Дегенмен 
бейвербалды амалдар өз бетінше өмір сүре алмайды, ол тек тілдік 
коммуникацияга көмекшілік қана ете алады. Паралингвистикалық 
амалдар сөйлеу үдерісін эр тармақга түсіндіріп, нақгылап, оның 
терең мэнін ашуда таптырмас қүрал болып табылады. Сондықтан
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да бейвербалды амалдарды қолданбас бұрын эңпменщ не жөнінде 
екендігін аныкгап алған жөн.

\  Гендерлік тіл білімі

Гендерлік тіл білімі -  жыныстарға қатысты, яғни ерлер 
мен әйелдердің сөйлеу үлгілеріндегі қолданыс ерекшеліктерін 
зерггейтін жаңа ғылым саласы. Яғни, гендерология -  мэдениеттің 
эйелдік жэне ерлік құрылымы жайындағы ғылым болып табылады. 
«Гендер» термині жыныстар арасындағы ерекшеліктердің табиғи 
емес, элеуметтік, мэдени жағын білдіреді. Жыныс -  «ер» мен «әйел» 
түсінігінің табиғи белгілерін, биологиялық мэнін берсе, қоғам 
мен мәдениет өзгертіп отыратын мэдени белгілерді -  гендерлік
ерекшеліктер анықгайды.

Ғалымдар эр адамда екі түрлі жыныстың болатындығын
дәлелдеген, бірі — биологиялық, екіншісі — гендерлік. Биологиялық 
жыныс — ер жэне әйел деп бөлінетін анатомиялық жэне 
физиологиялық белгілердін жиынтығы болса, ал адамның гендерлік 
жынысы — ер мен әйел баласының жекелеген болмысын танытатын
әлеуметтік-мэдени норма, тіпдік ерекшеліктері.

Гендерлік жүйенің дамып жетілуінде адамдардың сана- 
сы өте маңызды. Жеке тұлғанын гендерлік санасының жетілуі
элеуметтік жэне мэдени таптаурындардың көмегімен қалыптасады.

«Гендер» үғымы ғылымға XX ғасырдың 60-70-жылдарын- 
да енгізіліп, алдымен тарих, тарихнама, әлеуметтану, психоло- 
гия салаларында қолданылды. Кейін прагматиканың жанды өзегі 
ретінде тіл білімінде де қолданыла бастады. Гендерлік лингви- 
стика элеуметтік үйымдардың аса маңызды мәселесі болып сана- 
лады. Гендерлік қарым-қатынастар элеуметтік топтардың жүйелі 
мінездемесі танытып, өзара сөйлесушілердің қарым-қатынасын 
реттейді. Гендерлік жүйенің басты теориялық-эдіснамалык негізі 
төрт түрлі өзара байланысты қүрылымдардан түрады. Олар. 1. 
мәдени символдар; 2. аталған символдардың мэнін түсіндіретін 
жэне діни, ғылыми, қүқықгық және саяси доктриналарда көрініс 
табатын нормативті түжырымдар; 3. әлеуметгік үйымдар мен ин- 
ституттар; 4. жекетүлғаның өзін-өзі сэикестендіруі. Тілде гендерлік 
қатынастар адамның мінез-күлқын, оның ішінде, эсіресе, сөйлеу 
эрекетін танытатын мэдени таптаурын ретінде кабылданады.
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Сонымен, «гендер» термині қоғамдағы эйелдер мен ерлердің 
тілдік қарым-қатынасындағы психологиялық, мэдени, әлеуметтік 
қырларын сипаттау мақсатында қолданылады. 1972 жылы агылшын 
ғалымы Р. Лакофф «Тіл жэне әйел адамның алатын орны» атты 
еңбегін шығарды. Онда жазылған идеялар мен көптеген мэселелер,
негізінен, әйелдерден қолдау тапты. Еңбек жарық көрген соң, линг- 
вистер нэсіл мен тіл арасындағы байланысты

Лакофф
зерттеуг

келетіндігі
фразал

митигаторлар» көп кездеседі екен, яғни эйел адамдар «менің ой- 
ымша», «менің пайымдауымша» сынды тіркестерді көп жұмсайды. 
Ал 1980 жылдары гендер деген ұғым тек әйел психологиясын, 
эйел сөйлеу әрекетін ғана емес, бұған қоса әйелдер мен ерлердің 
де элеуметгік жэне мәдени қарым-қатынастағы байланысын жан-

туа қалыптаскан жаз

жақты мәселе ретінде көтере бастады.
Бұған қоса бүгінгі күнге дейін гендер табиғатына қатысты 

біржақты пікір қалыптасқан жоқ. Мәселен, кейбір еңбектерде (Т. 
Б. Крючкова, 1975) ерлер мен эйелдерде
ба мәтіндердің ерекшеліктері қарастырылады. Көркем проза 
мәтіндері зерттеле отырып, ондағы сөз таптарының қолданысы 
тексерілді. Ал А. А. Вейлерт (1976) алдын-ала дайындығы жоқ 
ауызша сөйлеу элементтерін қарастыру барысында әйелдердің 
тілінде етістіктер мен шылау сөздердің өте жиі қолданысқа 
түсетіндігін анықтады. Сонымен бірге әйелдердің сөздік қоры ер- 
лерге қарағанда анағұрлым дамығандығын айтады. А. А. Вейлерг

жалпыла
анықтайды. Тілдік тұлғаға

құрапдарының
И. Г. Овчинникованың (1996) зерттеуінің нэтижесі бойынша 
ерлердің көркемдегіш амалдарға ерекше сезімтапдығы байқалады

ерекше
Бұдан

меттік
шектеуліктер

зерттеуді
қажет
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Зерттеу нәтижелеріне қарағанда (Е. А. Земская, 1993) әйелдер 
тілінде көбінесе жалпылама жэне гуманизмге толы лексика (табиғат, 
жануарлар әлемі, күнделікті өмір сынды сөздер) орын алатын болса, 
ал ерлер өздерін спортпен, аң аулаумен, кәсіби және эскери саламен
байланыстыра қарайды екен.

Гендерлік лингвистика саласындағы көптеген еңбектердің
қылмыстық сараптама жасау қажетгілігіне байланысты туғандығы 
байкалады. Бүл саланы зерттеушілер сот ісі кезіндегі ерлер мен 
эйелдердің тілдеріндегі негізгі лексиканы анықгауга тырысқан.

Гендерлік лингвистикада ерлер мен эйелдер тілдеріндегі 
өзіндік ерекшелікгерді анықтауда ғалымдар көбінесе сарап- 
тама жүргізуді дүрыс деп санаған. Алғашқы сараптаулар әйел 
адамдардың ерлерге қараганда сезімтал екендігін көрсетеді. Келесі 
сараптамалар 20 мен 30 жас аралығындағы, сонымен қатар 35 
пен 45 жас аралығындағы әйелдер мен ерлер арасында жүргізілді. 
Бүл жас аралығындағылардан жазбаша шығарма алынған. Жаз- 
баша сөйлеу 97 өлшем бойынша зерттелген екен, оның ішінде 
баяндау ұзақтығы, синтаксистік қүрылымдардың сипаты, сөз 
таптарының қолданыс ерекшеліктері, фамматикалық қателер, 
шығарманың тақырыбын таңдау кезіндегі ерекше ықыластарына 
басым көңіл бөлінді. Зертгеулер нэтижелері адамдардың жас 
ерекшелігі мен білім деңгейіне, мінез қалыбына қарай элеуметтік 
мэселелерге эртүрлі қарайтындығын көрсетті. Ал жоғары білімді, 
зияткерлікпен айналысатын ерлер мен эйелдердің тілінде аздаған 
гана айырмашылықгардың барлығы байқалды. Жоғары білімді 
әйелдердің мэтін қүрылымдары ерлердікіне қарағанда үзақгау бо- 
лып келеді екен де, ал сөздіктері мейлінше эр алуан болады екен. 
Әйелдер ерлерге қарағанда грамматикалық қателерді аз жібереді 
екен. Сонымен бірге, ерлер сөз таптарының ішінен зат есім, сын 
есім, сан есімдерді, ал әйелдер етістіктер мен шылау сөздерді 
көбірек пайдаланады екен. Орта білімді ерлер мен эйелдердің 
сөз қолданыстарында айтарлыктай ерекшеліктің бар екендігі 
анықгалған. Мэселен, эйелдердіңтілі ерлерге қарағанда анағүрлым 
бай эрі сөйлем қүрастыруда күрделі синтаксистік қүрылымдарды
көп пайдаланатын көрінеді.

Гендерлік лингвистика саласында ер адамның тілі мен сөйлеу
мэнері нақгылық, анықгық, кейде басқыншылықпен де сипатталса,
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әйелдердің тілі мен сөйлеу мэнері жіңішке шығуымен, белгілі бір 
ымырага келуімен жэне эмоционалдығымен ерекшеленеді.

Сонымен, гендерлік лингвистикалық зерттеулерді сипаттай 
келгенде, мынадай маңызды мәселелердің қатарын атап өтуге бо- 
лады:

Гендерлік лингвистикада ерлер мен эйелдердің элеуметтік 
орындары, сипаттары түсініледі екен.

Ерлерге карағанда эйел баласы сөйлеу үдерісі кезінде тез 
құбылып, дауыс тонын тез өзгертіп отырады екен. Ерлер өзіне қатсы 
жоқ нәрселерге көп мэн бере бермейді, ал эйелдердің көпшілігі қалт 
жібермейді екен. ‘

Әйелдер бір нэрсені баяндағанда немесе эңгіме дүкен 
қүрғанда өз тәжірибесінен я айналасынан мысалдарды, деректерді 
көп келтіреді екен.

Ерлердің тілінде әйелдерге қарағанда айтайын деген нэрсесін 
дәл жеткізу, сол саланың терминдерімен сөйлеу басым екен.

Әйелдердің тілінде ерлерге салыстырғанда эсірелеушілік ба- 
сым келеді эрі одагай сөздерді жиі қолданады екен.

Әйелдер тілінде эмоционалды-бағалауыштық сөздер жиі 
кездессе, ерлер сөз сөйлегенде олардың стилистикалық бояуы- 
на аса мэн бере қоймайды екен. Сондай-ақ, әйелдер бір нэрсені 
сипаттағанда оң бағасын берсе, ал ер адамдар кері әсерін байқатады 
екен немесе мэн бермегендігін аңғартады екен.

Гендерлік лингвистика тіл мен қоғам үдерісінде өтіп жатқан 
осындай қызықты да келелі мэселелерді шешуге атсалысады.

Прагмалингвистика

Прагмалингвистика (грекше рга§шаІоз -  іс, әрекет, латынша 
1іп§иа -  тіл) -  тіл біліміндегі функционалдық бағыттың қүрамдас 
бөлігі. Ол семантика мен тіл біліміндегі тілдік таңбалардың 
қызметін зертгейді. «Прагматика» терминін XX ғасырдың 30 жыл- 
дарыңда семиотиканың бір бөлімі ретінде Ч. У. Моррис енгізген 
болатын. Ол семиотиканы таңбалардың нысанга қатынасын 
зерттейтін семантика, таңбалардың өзара қарым-қатынасын 
зерттейтін синтактика жэне сөйлеушілердің таңбаларға қатынасын 
зерттейтін прагматика деп бөлген. Прагматиканың лингвистикалық 
зерттеу саласына айналуы Ч. С. Пирстің идеясымен байланы-
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сты сөйлеу актілері жайындағы логика-филологиялық жэне 
прагматикалық теориялардың ықпалымен 60-70 жылдары бастал- 
ды. Прагмалингвистиканың қызметі нақты емес, оған адресант 
(сөйлеуші субъект) пен адресаттың (тыңдаушының) өзара қарым- 
қатынасынан туатын мэселелердің бэрі кіреді.

Сөйлеушілердің қарым-қатынасы үстінде тілдің қолданылуы 
мен прагматиканың қызметін бірікгіре отырып, прагмалингви- 
стика риторика, стилистика, сөйлеу теориясы мен типологиясы, 
стильдердің карым-қатынастық жэне функционалдық теориялары, 
элеуметгік тіл білімі, психолингвистика, т.б. көптеген салаларға
кетысты проблемаларды қамтиды.

Алғаш Ч. Моррис еңбегінде сөз болған прагматика
мәселелеріне А. ван Дейк, О. С. Москапьская, Р. Карнап сынды 
ғалымдар өз зерггеулерін арнап, прагматика теориясын дамытуға 
өзінше үлес қосты. Соынмен қатар, А. Баранов, С. Сухих, М. Мол- 
чанова т.б. зерттеушілер мэтінді прагматикалық түрғыда зерттеді. 
Олар авгордың объективті болмыс пен оның мазмұндык материалы- 
на катысын қарастырып, прагмалингвистикалық бағытты біршама
дамытты.

Қазак тіл білімінде де соңғы жылдары прагмалингвистиканың 
алғышарттары қалыптаса бастады. Атап айтқанда, М. Оразов 
еөз семантикасының прагматикалық аспектісін, А. Алдашева 
публицистикалык терминдердің прагматикалық ерекшеліктерін, 
Б. Момынова газеттік лексиканың прагматикалық аспектісін, С. 
Ережепова орыс жэне қазак тілдеріндегі ресми-іскерлік стильдің 
прагмалингвистикапық аспектісін салыстыра зерттеді.

Орыс ғалымы Т. Г. Винокурдың сөзімен айтқанда, прагма- 
тика қазіргі кезде тіл қолданысы мен қызметінің коммуникативтік 
кырын барынша кеңінен дэйекті түрде айшықгап отырган сала бо- 
лып табылады. Прагмалингвистикалык талдаудағы негізгі мэселе 
сөйпеушінің прагматикалық ұстанымы десек, психолингвистика 
тұрғысынан алғанда мұны акпаратгардыңжазбаша мэтінде кодталуы 
деуге болады, ал тыңдаушының мэтінді түсінуі (интерпретацияла- 
уы), коды ашуы, ягни мэтіндегі ашық жэне жасырын түрде берілген 
акпарагты дұрыс түсініп қабылдауы болып шығады. Бұл жағдай 
тындаушының когнитивтік санасындағы білім қорының көлемімен
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тығыз байланыста ашылатын нәрсе. Сөйлеушінің жеткізбек болған
түпкі ниеті тыңдаушыға бүрыннан белғілі үғымдарға негізделсе, 
онда карым-қатынас нәтижелі болады. Ал ондай сәйкестік болмаған
жағдайда оқырманның мэтінді дүрыс түсінуі, қабылдауы екіталай.

Зерттеушілер прағматиканы комліуникатор прагматика-
сы (сөйлеуші) жэне реципиент прагматикасы (цабылдауиіы) деп
жіктеп қарастырады. Сөйлеуші мэтінді түзеуде өз мәтінімен бірге
сол кезеңғе, нақты жағдайға, белғілі бір тілдік контекске, қандай
да бір тілдік жүйеге тэн алуан түрлі мәтіндерді де интерпретаци-
ялаушы болып табылады. Өз сөзінің екіжакты түсінілуі мүмкін
екендігін білетін сөйлеуші өз сөзінде осы екіжақтылықгың болуын
жөн көріп, ойын соған бейімдейді немесе онда екі үштылықтың
болмауын көздеп, мэтіннің бір гана мәнде‘түсінілетіндей болып 
қүрылуын қадағалайды.

Аудиторияның мэтінді барынша дүрыс түсінуі үшін сөйлеуші 
ақпаратты жеткізу барысында оқырман қауымның қажеттіліктерін, 
мүддесін, білім деңгейін, элеуметтік үстанымдарын ескереді. 
Сөйлеуші қарым-қатынасты жүзеге асыру үшін мэтін түзбес бүрын 
тыңдаушының а) тілдік біліміне, э) дәстүрлі біліміне 
Осыған байланысты мэтіннін ппагмятик-ялык- сипаттамасын

қажетгілігі туындайды

1іп§иізІіс§ -  тіл білімі)

тикасы тілдік қүралдардың жүмсалуына қатысты заңдылықтарды 
анықтауға мүмкіндік береді.

Қолданбалы тіл білімі

Қолданбалы лингвистика (ағылшынша аррііесі — қолданбалы,
— тіл қолдану мәселелерінің практикалық 

эдістерін жасаумен айналысатын тіл білімінің бағыты. Қолданбалы
тіл білімінің дэстүрлі жэне жаңаша мақсаттарға сай түсініктері
бар. Оның дәстүрлі қолданыс мэселелері төмендегідей: жазу-
ларды жасау жэне оларды дамыту, шетел сөздерінің транслите-
рация (латынша - «эріп арқылы». Тілдегі мәтіндерді не сөздерді
басқа графикалық жүйе арқылы жазу) жүйесін жасау, зағиптарға
арналған жазу жүйесін жасау, аударманы жүйелеу, бір тілден екінші
тілге аудару, орфография мен емлеге, тіл мәлениеті мен сайпр^

зерттеу.
зерттеу т.б. Ал жаңаша мақсаттағы

140



шинамен аудару, ақпараттар тілі, терминология және оның ақпарат 
тілі, терминологияның ақпаратты іздеудегі рөлі, ақпаратты іздеу 
қажеттілігі үшін тезаурус түзу, тіл қүрылымын автоматтандыру, 
т.б. мәселелер жатады. «Қолданбалы тіл білімінің жаңаша багыты 
дәстүрлі түсініктегі мәселелерді теріс демейді, тек қана тілшілер 
мен математиктердің тыгыз одагы мен олардың ЭВМ-мен қатынаста 
болуын калайды. Дэстүрлі қолданбалы тіл білімінің ең қүнды про- 
блемаларына жалпы жэне терминологиялық тіл мәдениеті жатады. 
Осыган байланысты тілдің коммуникативтік қасиетіндегі сапасын 
аныктайтын сөздер мен үгымдарды терминдеу қажетгігі туады. 
Осы түргыдан алганда, терминдеуге жататындар: «дүрыстылық», 
«байлық», «дэлдію>, «тазалық», «көркемділію>, «орындылық», 
«әрекеттілік», «нанымдылық», «қисындылық», «жеткіліктік». 
Қазақстанда қазақтіліне қатысты қолданбалы тіл білімінің дәстүрлі
мэселелері де өзінің шешімін табуда» [4].

Қолданбалы тіл білімі ғылыми пэн ретінде XX гасырдың ор- 
тасында белгілі болды. КСРО-да «қолданбалы тіл білімі» термині 
алгашқы компьютерлік жүйе пайда болған 1950-жылдары мэтіндік 
акпараттарды автоматгандыру мақсатында кең ауқымда тарай ба-
стады.

Тілді зерттеумен айналысатын қолданбалы тіл білімінің
негізгі бағыттары:

• лексикография — сөздіктерді қүрастырудың теориясы мен
практикасы;
• лингводидактика — шет тілін оқыту әдістемелерін жасау 
жөніндегі ғылым;
• терминтану -  ғылыми-техникалық терминдерді жүйеге
келтіру мен реттеу жөніндегі ғылым;
• аударматану — аударма теориясы.
• Қолданбалы ғылымдармен байланысты қолданбалы тіл 
білімінің негізгі бағытгары:
• компьютерлік лингвистика (сотриіаііопаі 1іп§иІ5Іісз);
• машиналық аударма:
• белгілерді автоматты айырып тану (ОСК);
• сөзді автомаггты түрде айырып тану (А8Я);
• мэліметгерді автоматты шығару (ОаСа Міпіп§);



I мәтіндерді автоматты кысқаша мазмұндау;
• білімдерді басқару жүйесін қүрастыру;
• электронды сөздіктер, тезаурустар қүрастыру;
• корпустылингвистика, мэтіндердіңэлектронды корпустарын
қүру және қолдану;
• лингвистикапық сараптама (сотгағы);
• ғылыми-техникалық терминологияны реттеу және оны
жүйеге келтіру. а

Қазіргі жаңа ақпараттық технологиялар дамыған кезеңде 
қолданбалы тіл білімі негізгі мәселелерін автоматтандыру 
бағытында дамып келеді. Атап айтқанда,

Машинамен аудару + машиналық сөздіктер.
Компьютерлік лингводидактика (САЬЬ -  Сошриіег Аззізіед 

Ьап§иа§е Ьеагпіп§).
Компьютерлік тіл білімі (тшдің компьютер бағытындағы 

барлық мәселелері).
Математикалық тіл білімі (тілдің формальды модельдерін 

қүрастыру).
іаоиғи тілдерді автоматты түрде өңдеу: сөйлеуді таныту, 

ақпаратгы автоматтандыру, ақпаратты іздеудің автоматты жүйесі.
Квантитативтік тіл білімі (мәтіндердің жиілік талдауы). 
Теориялық лингвистика, негізінен, тілді қалыптық, жүйелік 

түрғыда қарастыратындықган, қолданбалы тіл білімі тілді әрекет 
үстінде, яғни оның қарым-қатынас кезіндегі табиғатын түсінуге 
үмтылады. Көптеген қолданбалы мэселелер таза лингвистикалық 
емес, дэлірек айтқанда, ол проблеманы шешу адамның іс-әрекеті 
мен ойлау процесін, тілдің семантикасы мен оның формальды жэне 
семантикал ық әдіс-амалын синтездеу жолдарын модельдеу ге тікелей 
қатысты. Осыдан барып қолданбалы түргыдан зерттеулердің іргелі 
проблемасы -  білімді модельдеу мәселесі анықгалды. Соңы кезде 
бүл проблема (білімді модельдеу) бңрнеше ғьшымдар тоғысына, 
атап айтқанда, логика, тіл білімі, математика, психология, киберне- 
тика салапарының аясына қатысты болып отыр. Мүндай көптеген 
гылымның бүл мәселеге қызығушылыгының негізгі басты себебі 
біреу-ақ, ол -  автоматты жасанды интеллект жүйесін қүру.

Қолданбалы тіл білімінің жаңа аспекгілері теориялық 
лингвистикаға жаңадан гана ене бастаған математикалық эдістерді,
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әсіресе, теориялық-жиынтық, формальды-логикалық, статистика- 
ыктималдық әдістердің қолданылуын барынша жеделдетті.

Жаңаша мағынадағы «қолданбалы тіл білімі» термині 
гылыми әдебиеттерде «инженерлік лингвистика», «компькггерлік 
лингвистика», «есептеуіш тіл білімі», «автомагггы тіл білімі», 
«статистикалық лингвистика» деген жарыспалы терминднрмен ата- 
лып жүр. Әрине, бұл атауға сэйкес салалардың өздеріне тэн бағыт- 
багдары мен мақсат-міндеттері ажыратылады, алайда олардың 
бәріне оргақ мақсйпг -  адам баласының қатынасы үшін қажетті 
табиғи тіл қызметінің ең қолайлы, ең тиімді жолдарын іздестіру.

Қолданбалы тіл білімі салаларының барлық тілдерде, 
оның ішінде қазақ тілінің жазба түріне қатысты зерттеулерде 
ең көп қолданыс тапқан тармағы — статистикалық лингвистика. 
Статистикалық лингвистика тілді зертгеудің тек эдісі не тэсілі бо- 
лып қана қоймай, қазіргі кездегі тілтануда өзінше бір бөлек ғылыми 
пэн дэрежесіне көтеріліп огыр. Бүл пэн тілдік бірліктердің сапалық 
жэне сандық мәліметтерін тілдің табиғатына сай қарастыруды жөн 
санайды. Ол, негізінен, математикалық статистика эдістемесіне 
сүйенеді. Зерттеу барысында ондай әдістемені қолдану қатынас 
қүралы ретіндегі «тілді» белгілі бір жүйе деп қарастырудан ту- 
ындайды. Шынында да, «тіл» дегеніміз ақикат болмыста өмір 
сүретін көп өлшемді жэне белгілі бір ішкі заңдылықтардың 
негізінде топталған табиғи қүбылыс деуге болады. Ал тілдік жүйе 
математикалық статистика заңдылықгарына бағыну үшін ондағы 
бірліктер тобы қайталанып огыратын жэне кездейсоқтық сипатта 
болаггын тілдік элементтерден түруы қажет. Бүл жерде айта кететін 
жайт, тіл қызметі кезінде (тілдік карым-қатынас кезінде) дыбыстар, 
сөздер, сөз тіркестері, сөйлемдер жэне одан да үлкен бөліктер 
қайталанбайтын сипапгта болса, адамдар арасындағы тілдік қатынас 
бүзылып, ақпарат таратушы мен қабылдаушы арасында түсінбестік 
пайда болған бол ар еді. Сондықтан да тілдік бірл і ктердің қайталануы 
олардың тілімізге тэн болуынан, олардын қолдану сипатына жиі, 
сирек деген үғымдардың да тэн екендігінен туындайды.
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ІП бөлім. ТІЛ БІЛІМ ІН ЗЕРТТЕУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ 

Тацырып: ЗЕРТТЕУДІҢ ТӘСІЛДЕРІ МЕН ЖОЛДАРЫ

Қарастырылатын мәселелер: Тіч біліміндегі дәстүрлі 
зерттеү эдістері: сипаттамалы, салыстырмалы, структуралыц, 
статистикалық әдістердің сипаттары. Әдістеменің негізгі 
түрлері: баңылау, сипаттау, салыстыра қарау, эксперименттік, 
лексикографиялық, картографиялық эдістемелердің өзіндік
белгілері.

Тіл біліміндегі дәстүрлі зерттеу әдістері

Ғылыми зерттеу үш кезеңнен түрады: а) фактілер жинау, э) 
жинақталған фактілерді сүрыптау, б) фактілер негізінде теориялық 
тұжырымдар жасау. Бүл үдеріс белгілі бір эдіс-тәсілдердің 
көмегімен жүзеге асады. Ал әр зерттеу жұмысында басшылыққа 
алатын философиялық көзқарас методология деп аталады. Мето- 
дология — теориялық ойлаудың философиялық негізі. Ол дүниеге 
көзқарас, өмірдегі алуан түрлі құбылыстарды, болмысты танып-
білудің негізгі принципі.

Әрбір ғылымның өзіне тэн арнаулы зерттеу әдісі зерггеушінің
басшылққа алған әдіснамалық принципіне, сол белгілеп берген
негізгі мақсатқа сай келіп отырады.

Әдіс туралы түсінік. Әдіс — ғылыми зерттеу ісінде
қолданылатын эрпгүрлі зерттеу ережелерініңжиынтығы. Ол шындық 
өмір құбылыстарында, материалдык дүниеде болатын, соларға тэн 
қасиет емес, бұларда тек шынаиы заңдылық қана болады. Әдіс 
зерттеушілердің саналы эрекеттерінде болатын, соған тэн түрлі ту- 
ынды амалдар жүйесі, яғни субъективтік категория. Әрбір әдістің 
қолданылатын өзіндік аумағы, алға қоятын мақсаты болады.

Әдістеменің негізгі түрлері

Әлем ғылымында болсын, түркітануда болсын, орыс тіл 
білімінде болсын, эдістің түрін айқындауда, оны жікгеуде бірізділік 
жоқ. Қазіргі заман тіл білімінде зерттеу эдістерінің көпшілікке 
танылған, зерттеу нысаны айкындалған бірнеше түрі бар. Олар.
сипаттама, салыстырмалы-тарихи, типологиялық, құрылымдық,
метемаггикалық эдістер.
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Сжаттама (синхронды) әдіс. Бүл - ең көне әдіс. Сииат- 
тама әдіс зертгеліп отырган нысанның өткендегі күйін, тарихи 
даму жолдарын ескермейді, тек оның белгілі бір дәуірдегі қалпын, 
синхрондық күйін сипаттаумен шүгылданады. Өте көне әдіс болса 
да, қолданыстан шыгып қалмады. Структуралық тіл білімі түгелдей 
дерлік осы сипаттама әдіске сүйенеді, соны колданады.

Қүрылымдық (структуралық) әдіс. Бүл XX гасырдың 20 
жылдарынан бастап қолданыла бастады. Әдістің қүрылымдық деп 
аталауының себебі бар. Әдісті қолданушылар тілді өзара тыгыз бай- 
ланыста, шартты қатынаста түратын, өзара тәуелді бөлшектерден 
қүралган біртүтас, бір бүтін қүрылым, жүйе деп санайды, да гіл
оілімінің міндеті тілдщ сол қүрылымын ^ерттеу дейді. Бүл эдісті 
қолданып, оны жақтаушылар структуралистер деп аталады.

Салыстырмалы әдіс. Деректерді өзара салыстыра зертге>
— гылыми зерттеу атаулының бірен де қажетті тэсіл. Сондықган 
бүл әдіс барлық гылымга тэн. Салыстырудың жолдары, одан 
шығатын қорытындының түпкі мақсаты әр ғылымда эр баска бо- 
луы мүмкін. Тіл білімінде де эр мақсатты. Салыстырыпагын дерек- 
теР әртүрлі тілдерден алынуы да, бір тілдің өз фактілері болуы да 
мүмкін. Сондай-ақ, салыстырылатын эртүрлі тілдер өзара туыстас, 
төркіндес тілдер болуы да мүмкін. Салыстырьціатын фактілердің 
осындай өзгешеліктеріне қарай салыстырмалы эдіс тіл білімінде
салыстырмалы-тарихи эдіс немесе тарихи-салыстырмалы эдіс, са-
лыстырмалы әдіс делініп үш түрге бөлінеді.

Тарихи-салыстырмалы әдіс. Кейде бүл әдісті тарихи эдіс деп
те атайды. Себебі бүп тәсіл тілдік деректердің тарихын айқындау
үшін қолданылады. Оны айқындауда зерттеліп отырған тілдің эр
дэуірдегі деректерін өзара салыстыра зерттеу эдісі қолданылады,
яғни деректер тарихи салыстырулар арқылы ашылады. Сондыктан
біраз әдебиеттерде тарихи-салыстырмалы деп те атапады. Тари-
хи-салыстырмалы эдіс тілдің өзгеру, даму жалдарын, ол өзгерістің
заңдылықгарын жэне оған түрткі болған ішкі-сыртқы себептерді 
зерттеу үшін қолданылады. Н Н
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Ұсынылатын әдебиеттер:
1 Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
1979.
3 Общее языкознание. Формы существования, функции, исто- 
рия языка. Москва.
4. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Москва, 1975
5. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
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II. ПРАКТИКАЛЫК БӨЛІМ

КІРІСПЕ БӨЛІМ

1-такырып: Т іі  білімі ғылымдар жүйесінде

Жоспары

1. Жалпы тіл білімі, оның зерттейтін, карастыратын мәселелері
2. Тіл білімінің басқа ғылым салаларымен байланысы.
3. Тшдің взіндік сипатгары

Негізгі әдебиеттер:

1. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Учебное 
пособие. Москва, 1979.

Щ Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, 
1990.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических герминов. 
Москва, 1969.
4. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, 2002.
5. Хасенов Ә. Тіл білімі. Оқу қүрапы. Алматы, 1996.
6. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Апматы, 
2004.
7. Словарь по языкознанню. Тіт білімі сөздігі. Алматы, 1998.
І. С алқыноай А., Абақан Е. Лингвистикалық түсіндірме саздік. 
Алматы. 1998.
9. Қалиев Г. Тія білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. 
Алматы, 2005. 4

Рефера
1. Жалп

Жалпы тіл білімінің салалары. 
Тіл білімінің практикалық мәні

4. 4. Гіл білімінің басқа гылым салаларымен байланысы.
5. Тіл білімінің қоғамдық гылымдармен байланысы және ала- 
тын орны. ' -'Л.луІІІШ
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6. Тіл білімінің жаратылыстану ғылымдарымен байланысы.
7. XX ғасырда қалыптасқан тіл білімі салалары.
8. Жалпы тіп біліміндегі «тіл» жэне «сөйлеу» проблемасы.
9. • Тілдің табиғаты мен мәні.
10. Тілдің құрылымы жэне функциясы.

Тест сүрақтары:

1. Тіл білімінің ең негізгі нысаны:
A) Тіл біліміндегі бағыттар мен мектептер;
B) Адамзаттың сөйлеу тілі, дыбыс тілі;
C) Тілді зерттеудің эдіс-тэсілдері;
Д) Тіл білімінің тарихы;
Е) Тіл философиясы.

2.Жалпы тіл білімінің жеке тіл білімінен айырмасы:
A) Туыс тілдер тобын зерттейтіндігінде;

B) Белгілі бір тілдің даму заңдылықгарын зертгейтіндігінде;
C) Тілдің жалпы теориясы туралы ғылым екендігінде;
Д) Тілдің семантикасын зерттейтіндігінде;
Е) Тіларалық қатынастарды зерттейтшдігінде.

3.Тіл білімі жататын ғылымдар саласы:
A) Жарагылыстану ғылымдары;
B) Дап ғылымдар;
C) Ғылымдардың түйіскен саласы;
Д) Қоғамдық ғылымдар;
Е) «Өзін жэне өзі үшін зерттелетін» сала.

4. Қоғамдық ғылымдар түрлері:
A). Тіл, логика, физика;
B). Философия, тарих, физиология;
C). Математика, тіл, геология;
Д). Логика, археология, тіл;
Е). Педагогика, эстетика, география.
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5. Жаратылыстану ғылымдарының түрлері:
A). География, физика, әдебиеттану;
B). Әдебиетгану, тіл, эстетика;
C). География, геология, физиология;
Д). Саяси экономика, биолоия, психология; 
Е). Тарих, химия, физиология.

6. Тілдің ең негізгі анықтамасы: ‘
A). Тіл — мәдени өмір формаларының ең негізгсі;
B). Тіл -  ойлау құралы, ақиқат, шын сана;
C). Тіл — қогамның күресі мен дамуының қүрапы; 
Д). Тіл — ойдың тікелей шындыгы;
Е). Тіл -  адам қатынасының аса маңызды қүралы.

7.Тіл білімі жагатын ғылымдар саласы:
A) Жаратылыстану ғылымдары;
B) Дэл ғылымдар;
C) Ғ ылымдардың түйіскен сапасы;
Д) Қоғамдық ғылымдар;
Е) «Өзін жэне өзі үшін зерттелетін» сала.

Тапсырма:

№ 1 тапсырма. Негізгі әдебиеттерді басшылыцца алу арқылы 
тіл білімінің қогамдық гылымдармен:

1) әдебиеттану ғылымымен;
2) тарих, археология ғылымдарымен;
3) психология ғылымымен;
4) философия ғылымымен;
5) логика ғылымымен байланысын ашып беріңіз.

№ 2 тапсырма. Көрсетілген әдебиеттерді пайдаіана оты- 
рып, тіл білімінің жаратылыстану гылымдар саласымен:

1) география ғылымымен;
2) кибернетика ғылымымен;
3) физика ғылымымен;
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4) физиология, медицина ғылымдарымен байланысын
көрсетщіз.

№ 3 тапсырма. Жалпы тіл білімінің нысанын теориялың 
курстардан (оқулық, лекция, арнайы эдебиет, гылыми мацалалар) 
алган байымдауыңыз бойынша жазбаиш тапдап шыгыңыз.

№ 4 тапсырма. Жалпы тіл білімінің өзіндік сипаты бар дер- 
бес гылым саласы екендігін танытатын негізгі проблемаларына 
жеке-жеке тоқталып, олар жөнінде белгілі түжырымдарды
талдаңыз.

№ 5 тапсырма. Тіл гылымының, ең алдымен, жеке тіл 
білімі, жалпы тіл бічімі деп екі топқа бөлінетіні неліктен екенін, 
эрқайсысының қарастыратын нысандарын анықтаңыз.

№ 6 тапсырма Жалпы тіл бічіміндегі интер-, интра-, экс- 
тралингвистика атауларының өзара үқсастық белгілері мен негізгі 
терминдік айырмашылыгын көрсетіңіз, тілдік жэне магынапық 
сгтаттарын анықтаңыз.

№ 7 тапсырма. Берілген сүрақтар бойынша №  1 тақырыпта 
қамтылган нысандарга нақты түрде жазбаша жауап беріңіз.

Ой-сананың дамушы көрсеткіші, қалыптастырып жарыққа
шығарушысы . . .

Тілдің халык мәдениетіне, дүниетанымына қатысын
зерттейтін сапасы . . .

3. Жаппы тіл білімі үғымына қарама-қарсы күбылыс . . .
4. Жалпы тіл білімінің негізгі нысаны . . .
5. Табиғаттың да, қоғамның да жалпы заңдылықгарын

зертгейтін аралық ғылым . . .
6. Әрбір тілдегі диалектілердің орналасқан аймақгарын

айкындауда тіл білімімен байланысқа түсетін ғылым саласы . . .
7. Математика, физика, психология, физиология, тіл білімі 

сияқты ғылымдардың табыстары негізінде туып, солардың 
жинақталған түрі ретінде дүниеге келген синтетикалық гылым . . .
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8. Сөйлеу процесінің қалай іске асэтынын, адам 
психикасындағы қабылдау, түйсік, байымдаумен сөйлеудің байла- 
нысын, оның тіл жүйесіне қатысын зерттейтін тіл білімінің саласы
•  •  #

Бақылауга арналған сүрақтар:

1. Жалпы тіл білімі деген не? Оның жеке тіл білімінен 
айырмасы кандай?
2. Жалпы тіл білімі курсының басты мақсэты қандай?
3. Жалпы тіл білімі қандай бөлімдерден түрады?
4. Жалпы тіл білімі қарастыратын мәселелер қандай?
5. Жалпы тіл білімі мәселелерін білудің теориялық жэне 
практикалық мэні қандай?
6. Тіл білімі ғылымның қай саласына жатады? Оның себебі 
неде?
7. Тіл білімі қоғамдық ғылымдардың қай түрлерімен 
байланысты?
8. Тіл білімі жаратылыстану гылымдарының қай түрлерімен 
байланысады?
9. Ф. де Соссюрдің түсінігінде ішкі және сыртқы лингвистика 
несімен ажыратылады?

Терминологиялық мииимум:

Жалпы тіл білімі -  тіл білімінің барлық тілдерге не 
көпшілігіне тэн заңцылықгары мен қасиеттерін зергтейтін саласы. 
Тілдердің бэріне ортақ заңцылықгар мен белгілер типологиялық 
зерттеулердің жэне тілдің функционалдық қызметін сапыстыру 
нэтижесінде анықталады.

Жеке тіл білімі — тіл білімінің жеке немесе туыстас тілдерді
зерттеитін ғылым саласы.

Интерлингвистика -  тіл арал ык қарым-қатынас қүралы болып 
табылатын халықаралық тілдерді зерттейтін тіл білімінің саласы. 
Оның негізгі назар аударатыны -  халықаралық жасанды тілдердің 
қолданысы мен жасалу процесі. Сонымен бірге көптілділікті.
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т іл д е р л ің  бір-біріне әсерін, интернационалдық терминдердің жаса- 
луын да зерттейді. Интерлингвистика жасанды тілдердің теориялық 
мәселелерімен бірге, олардың көмекші қатынас құралы ретінде 
тәжірибе жүзінде қолданылуъін да қарастырады.

ЛингвистикалыкгеогрсиЪия -т і лдегі диалектілік құбылыстары
география әдісімен карталарга түсіру арқылы зертгейді.

Пингвистикапык атпас -  тілді лингвистикалық география 
әдісімен зерпгтеу нәтижесінде жасалған карталар жиынтығы.

Изогласса — тілді лингвистикалық география әдісімен зерт- 
теуде тілдік құбылыстардың таралу шегін көрсететін картадағы
сызықтар, солардың жиынтығы, шоғыры.

153



Ібол ім . ТІЛ БІЛІМ І ҒЫ Л Ы М Ы Н Ы Ң  ТЕОРИЯС Ы

лар.

2-такырып: Тіл және қоіам.

Жоспары:

1. Тіл жэне этникалық бірлік.
2. Дыбыс тілінің шьиуы.
3. Тілдер арасындағы карым
4. Коғамнын тілге тигізетін

катынастар, тілдік бөгеттер
фактор-

Н епзп  әдебиеттер:

1. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
1979.
3. Общее языкознание. Формы существования, функции, 
история языка. Москва, 1970.
4. Степанов Ю. С. Основы общего язышзнания. Москва, 1975.
5. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
6. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы т і л  білімі. Окулык. Алматы, 
2004.
7. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінін түсіндірме сөздігі. 
Алмапгы, 2005.
8. Алтынбекова О., Никбаева К. Билингвизм типологиясы 
туралы. //Қазак тілі мен эдебиеті. 2006, №6, 115-123 бб.

Реферат тақы ры птары :

1. Тілдік жағдаят.
2. ¥лттық сипаттың тілдегі көрінісі және тілдің этникалык 
белгі екендігі.
3. Әлеуметтік тіл білімінің мәселелері.
4. Қостілділік мәселесі.

154



Тест сұрақтары:

8. Этнос дегеніміз:
A)Әлеуметтік ұйым;
B) Әлеуметтік институт;
C)Әлеуметтік топ;
Д) Тайпа, халық;
Е)Әлеуметгік бірлестік.

9. Қоғам дегеніміз:
A). Бір аймақгы мекендеген, бір тілде сөйлейтін адамдардың 

үлкен тобы;
B). Өз қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында 

адамдардың тарихи біріккен жиынтығы;
C). Бір тілде өмір сүретін адамдардың жиынтығы;
Д). Жалпы ортақ мүддемен біріккен адамдар жиынтығы;
Е). Адамдардың аз ғана тобының бірігуі.

10. Тіл мен сөйлеудің екі бөлек қүбылыс екендігін ең апғаш 
дәлелдеген ғалым:

A). Ф. Бопп;
B). Ф. де Соссюр;
C). А. Шлейхер;
Д). В. Гумбольдт;
Е). Я. Гримм.

11. Сөйлеу әрекетін құраушы элементтер:
A). Сөз, дыбыс, морфема;
B). Тіл жүйесінің сапалары;
C). Сөйлем, сөз;
Д). Ойлау, сөйлеу;
Е). Сөйлеу, есту, ұғыну.

12. Жалпы сөйлеу тілі:
A) Диалеьсгілер;
B) Сөйленістер (говорлар);
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С) Жаргондар;
Д) Халыюгын ауызекі тілі;
Е) Әдеби тілдің бір түрі. V

13. Әдеби тіл: |
A) Көркем шыгармалар тілі;
B) Ғылыми әдебиеттер тілі; (
C) Тілдік нормалары калыпгаскан. жалпыхалыққа қызмет 

ететін тіл;
Д)Ж азбатіл;
Е) Ауыз әдебиетінің тілі.

14. Узус дегеніміз:
A). Әдеби тілдік норма;
B). Жалпы тілдік дәстүр, дагды;
C). Үлт тілінің өңделген, кырланған ең жогары түрі;
Д). Тілдің өзіндік аймақтық ерекшеліктері;
Е). Үлттың гылым-біл ім тілі.

15. Норма дегеніміз:
A). Жалпыхалықтык тіл үлгілері;
B). Шағын әлеуметтік топ қолданапгын тілдің тармагы;
C). Ауызекі сөйлеу тілінің үлгі-қалыптары;
Д). Публицистика тілінің үлгі-ережелері;
Е). Тілдік қүралдарды пайдаланудын әдеби тілде қабылданған 

үлгілері.

16. Әлем тілдері:
A). Бір тілдік одаққа жататын тілдер тобы;
B). Дүниежүзі халықгарының тілдері;
C). Халықаралық тілдер;
Д). Түркі тілдес халықтардың тілдері;
Е). Иероглиф тілдер.

17. Әлемдік тілдер:
А). Көптеген мемлекеттерде қолданьшатын ресми тіл;
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B). Дүниежүзі халыктарының тшдері;
C). Ностратикалық тілдер;
Д). Пиджинделген тіпдер;
Е). Канондық тілдер.

18. Этностын өмір сүруінің басты шарты:
A)Оңды түрмысы;
B) Тілі;
C) Діні;
Д) Рухани байлығы;
Е) Мәдениеті.

19. Қазіргі табиғи халықаралық тіпдер
A) Ағылшын, араб, испан, қытай, орыс тілдері;
B) Чех, словакия тілдері;
C) Иран, урду тілдері;
Д) Үнді тілі;
Е) Жапон, корей тілдері.

20. Аймактық халықаралық тілдер:
A) Поляк тілі;
B) Неміс тілі;
C) Араб, парсы, орыс, қытай тілдері;
Д) Португал тілі;
Е) Испан тілі.

21. Креол тілдер:
A) Көне тілдер;
B) Еуропалық отаршылдар үрпагының тілі;
C) Тайпалық тілдер;
Д) Африкалық тілдер;
Е) Оңгүстік-Шығыс Азиядагы тілдер.

22. Кең тараған жасанды халықаралық тілдер:
A) Эсперанто, волапюк;
B)Идо;
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С) Интерлингва;
Д) Окцидентапь, '
Е) Символдық (математиктердің, химиктердің, логиктердін) 

тілдер.

23. Нақты катынастық сипатта ең алгаш колданылған 
жасанды тіл: |щ

A). Эсперанто; I
B). Волапюк; •
C). Ндо; -
Д). Окциденталь;
Е). Интерлингва. ’ ЗИ

24. Қостілділік дегеніміз: Щ
A) Арапас тіл; 1
B) Екі тілдің бір территорияда, бір элеуметтік ортада кызмет

етуі; | М |  ?■ ; ; 'т к
C) Бір тілдің екінші тілге ықпал еіуі;
Д) Шетел тілінің жергілікті тілге ыкпап етуі;
Е) Әдеби тіл мен жергілікті ерекшеліктерді араластырып

сөйлеу. "•"-■П --:4* * & :'іЩМ

Тапсырма:

№ 8 тапсырма. Дыбыс тілінің шыгуына байланысты гылымда 
айтылган пікірлерді саралап, өз көзцарасыңызды білдіріңіз:

1) дыбысқа еліктеу теориясы;
2) одагай теориясы:
3) келісім шарт теориясы;
4) биологиялық, әлеуметтік шарттың болуы, ягни еңбектің

рөлі;
5) табигаггтың сыйы.

№ 9 тапсырма. Негізгі және қосымша әдебиеттерді, тія 
білімі терминдерінің әртүрлі сөздіктерін басшылыққа алу арқылы 
тіл мен қогам арасындагы қарым-қатынастар нәтижелеріне:
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1) тілдің бөліну, бірігу үдерістері (процестері) туралы; 
ч2) тілдік жағдаят туралы;
3) билингвизм қүбылысы туралы;
4)әлемдік тілдер туралы;
5) элем тілдері үғымдары туралы түсінік беріңіз.

№ 10 тапсыома. Тілдің шыгуы туралы теорияларды атаңыз, 
олардың өзіндік ерекшеліктері неде екендігін түсіндіріңіз. Бүл 
теориялардың өзара үқсастың және айырмашыльщ белгілерін 
көрсетіңіз. Мәселен, дыбысца еліктеу және одагай теорияларының 
өзара үқсастыгы мен өзгешелігі неде деп ойлайсыз?

№ 11 тапсырма. Тілдің шыгуы туралы маркстік теорияның 
маңызын талдаңыз. Ол үшін Ф.Энгельстің «Маймылдың адамга 
айналу процесіндегі еңбектің рөлі» атты еңбегінің маңызын 
түсіндіріңіз. Ондагы адам баласын маймылдан ажырататын 
белгһерді, алгышарттарды сгтаттап беріңіз.

№ 12 тапсырма. Жасанды тілдердің пайда болуының негізгі 
себептерін және ңалыптасу кезеңін дәуірін атаңыз. Типтерін 
атст, негізгі кең тараган түрлеріне талдау жасаңыз.

№ 13 тапсырма.
№  2 таңырып бойынша берілген сүраңтарга ңысңа түрде 

жазбаша жауст беріңіз.

Қостілділік немесе көптілділік қүбылысы . . .
Эсперанто атауын қалыптастырушы поляк дәрігері. . .
Жасанды тілдің кең етек алған түр і. . .
4. Креол тілдердің пайда болуына әсер етуші процесс . . .
5. Креол тілдердін пиджинделуі негізінде туу процесс . . .
6. Жер шарын мекендеген халықгар тілдері . . .
7. Әртүрлі мемлекеттегі халықтардың қарым-қатынас қүралы

кызметін атқаратын тілдер —
8. Әлеуметтік тіл білімінің зерпгтеу нысаны . . .
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№ 14 тапсырма. Төмендегі тілге берілген анықтамаларды 
саралай отырып, бұл анықтамаларды беруші галымдардың тілдің 
қогам өміріндегі қай сипатын негіз етіп алгандарын анықтаңыз.

«Тіл -  ойдың дыбыстық көрінісі» (А. Шлейхер).
«Тіл -  ойдың формасы» (А. Потебня).
«Тіл — ой-сананың сыртқы көрсеткіші» (Гегель).
«Тіл -  идеяны білдіретін таңбалар жүйесі» (Фердинанд де 

Соссюр).
«Тіл -  семиотикалық жүйе» (С.К.Шаүмян).
«Тіл -  таза қатынастың жиыны» (Л.Ельмслев).
«Тіл -  ойдың тікелей шындығы» (К.Маркс).

№ 15 тапсырма. Төмендегі берілген тілші галымдардың сөз 
үгымына берген эртүрлі анықтамаларын салыстырып, онда сөздің 
қандай белгілеріне назар аударатынын анықтаңыз.

«Сөз деп басқаға тәуелсіз, жеке қолдануға болатын, жеке 
түрып-ақ белгілі бір мағынаны, үғымды білдіретін тілдің бір бүтін 
мағыналық бөлшегін айтамыз» (М. Белбаева);

«Сөзтілдің,оныңөзіндікқұрамыныңзаттарменқұбылыстарды,
олардың қасиеттерін, шындық өмірдегі қатынастарды атап 
білдіретін негізгі единицасы, дербес бөлшені болып табылады» (Ә. 
Болғанбайұлы, Ғ. Қалиұлы);

«Сөз — дыбысталу мен мағынаның бірлігінен түратын тілдік 
дербес единица» (К. Аханов);

«Жеке мағынаға ие болатын дыбыстардың барлығы да -  сөз» 
(Ф.Форіунатов).

№..16____ тапсырма. «Тілде бар нәрсенің бэрі сөйлеуде бола
беруімүмкін, бірақ сөйлеуде болганның бэрі тілде бола бермейді» де- 
ген түсінікті томендегі Абай, Сүлтанмахмүт өлеңдерінен алынган 
үзінділер арқылы сипаттап беріңіз. Қарайтылып берілген сөз 
тіркестерінің магынасы тілдегі дагдылы денотаттық магыналар
ма, жоқ әлде сөйлеу (жазу) үдерісі тугызган коннотаттық 
магыналарма? Анықтаңыз.
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Көк ала бүлт сегіліп,
Күн жауады кей шакта.
Жүрегіңе сүңгі де, түбін көзде,
Сонан тапқан -  шын асыл, тастай көрме.
6й  артынан ой куар,
Желге мінсен, жеткізбес.
Адасқан күшік секілді,
Ұлып жүртқа қайтқан ой.
Талаптың мініп түлпарын,
Тас қияға өрледің.
Талаптың аты арындап,
Әр қиынға салған шақ.
Анттасып алқайды,
Сен тентек демеске,
Кім антын шайқайды.
Одан гөрі еңбек қыл,
Улы сусын төгілсін.
Жүрегіңді кескілеп сатып жүрген,
Арсыздарды досым деп неге аяймын.
Көңілдің жүгін қиял қып,
Ызаға түтқын бойың зең.
Сол қасқырша алақтап түк таппадым,
Көңілдің жайлауынан ел кеткен бе?
Үміттің аты елеріп,
Қос тізгінді созбайды (Абай).
Дегенде молда сүйтті нанбай түрдык,
Жымиып жүрсе де, ішінде еккен сүмдық.
Қараңгылықтың көгіне,
Күн болмағанда кімболам?
Қыз аулап, қымыз ішіп, жүрер қызып
Үйінен көруші еді түзді қызық (Сүлтанмахмұт).

№> 17 тапсырма. Тіл біліміндегі тіл мен сөйлеуге қатысты 
зерттеулерге сүйене отырып, бул екі қүбылыстың өзгешеліктерін 
анықтауга тырысыңыз. Пікіріңізді нақты мысалдармен дәлелдеңіз.
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Сөйлеу эрі индивидуалдық, әрі элеуметтік құбылыс, ал тйі 
..............Мысалы, ■ -

Сөйлеу -  құбылмалы, өзгерімпаз, ал т іл ............... Мысалы,
Сөйлеу өзі қызмет еткен қоғамдық ортадағы барлық 

факторлардың әсеріне ұшырайды, ал т іл ...............Мысалы,
Тіл лингвистикалық заңдылыққа багынады, ал сөйлеу............

Мысалы,
Тіл негізі ұгым, ол -  қоғам мүлкі. Тіпде жеке адам тілі деген 

жоқ, ал сөйлеу...............Мысалы,

№ 18 тапсырма. Әдеби тіл категориясына түсінік беріңіз. 
Төмендегі әдеби тілдің мәртебесін толық ашатын анықтаманы 
белгілеп, оның мәнін түсіндіріңіз.

Әдеби тіл дегеніміз -  жалпыхалықгық тілдің хатқа түскен, 
белгілі бір дәрежеде өңделген ерекше түрі (Р.А.Будагов);

Тіл білімі тарапынан алғанда «әдеби тіл» деп тек көркем 
эдебиет емес, ғылыми зерттеулердің, саяси трактаттардын, 
газет-журналдардың тілін де, қысқасы, жазба тілді атаймыз
(А.С.Чикобава); 'Щт

Әдеби тіл дегеніміз -  жазба әдебиет арқьшы жалпыға бірдей 
ортақ нормаға қалыптасқан, стильдері саралы тармақтасқан, 
қоғамдық тілдің жоғарға формасы (М.Балақаев);

Әдеби тіл дегеніміз — белгілі мөлшерде сұрыпталып. тілдік 
нормалары анықталған, қолданылу қызметі эртүрлі, стиль жагынан 
саралануға бейім, тілдің диалектілері мен қарапайым сөйлеу тілінен 
жоғары тұрған түрі (Лингвистич. энц. словарь);

Әдеби тіл ең әуелі-ақ жазуға сүйенеді. Жазу стилінсіз эдеби 
тіл болмақ емес (Ғ.Мұсабаев).

№ 1 9  тапсырма. Жалпы тіл білімінде «әдеби тіл» үгымына 
анықтама берген галымдар эртүрлі үстанымга (критерш) 
сүйенгендігі көрінеді. Қазақ тіліндегі эдеби тіл үгымы орыс тіл 
біліміндегі «литературный язык» терминінің тікелей бсиіамасы 
бола ала ма? Екі тілдегі терминдердің негізі мен шыгу тегіне си-
паттама беріңіз. М І
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і № 20 тапсырма. Рулыц, таіталық, үлттъщ тілдердің 
салыптасуының негізгі сатылары мен өзіндік белгілеріне сипатта-

№ 2 і тапсырма. Диалект дегеніміз не? Диалектілердің даму 
—] орекшеліктерін көрсетіңіз. Сол арқылы оның хачық, ұлт тілдеріне 
Ы қатысын талдаңыз.

Й; № 22 тапсырма. Әдеби тіч жалпыхалықтық тілдің негізінде 
жасачатынын, оның жогаргы сатысы екенін түсіндіріңіз. Әдеби 

і тілдің өзіндік белгічерін (жазба тіл, оның нормачары, стилъдік са- 
^лалары т.б.) үлт тілінің жогары формасы екенін талдаңыз.

№ 23 тапсырма.
№  2 тақырып бойынша берілген сүрақтарга қысқа түрде 

жазбаша жауст беріңіз.

гылыми тұрғыдан алгаш дәлелдеген ғалым . . .
5. Қоғамдагы қатынас құралы қызметін атқаратын ортақ тіл

•  #  #

6. Маркстік ілім бойынша дыбыстық тілдің шығуындагы
алғашқы ш арт...

7. Тілдің шығуы туралы маркстік түсінікті беруші ғалым . . .

Бакылауға арналган сұрақтар:

1. Тіл мен қоғамның байланысынан туатын жағдаяттарды 
(ситуацияларды) атап шығыңыз.
2. Тілдің шығуы туралы не білесіз?
3. Дыбысқа еліктеу, одағай теориялары дегеніміз не?
4. Тілдің шығуы туралы маркстік теорияның маңызы неде деп
ойлайсыз?

! ма беріңіз.

Сөйлеу әрекетін құраушы элементтер . . .
Жалпы тілдік дәстүр, дағды . . .
¥лт тілінің өңделген, қырланған ең жоғарғы түр і. . .
4. Тіл мен сөйлеуді екі бөлек мәселе етіп қарау қажеттігін



5. Әлеуметгік тіл теорияларының ерекшеліктері неде?
6. Жасанды тілдердің пайда болуының негізгі себептері 
қандай?
7. Билингвизм дегеніміз қандай құбылыс?
8. Әлем тілдері мен элемдік тілдер ұгымдарының өзіндік
ерекшеліктері бар ма?
9. Тілгеан 
сүйенді?
10. Дыбыс • 
анықтаманы
11. Тіллін і

зерттеушілер

анықтама

сипаттама
пікірталастар

12. Тіл мен сөйлеу мәселесін зерттеуде үлес қосқан тілші
галымдарды атаңыз.
13. Тіл мен сөйлеул
14. «Тіл сөйлеүле )

қалай талдайды?
дүрыс

жакты гана айтылган пікір екендігін қалай

Терминологиялық минимум:
Тіл және когам - тілдің пайда болуының, дамуы мен 
тінің сипаты, қоғамның таптарға, топтарға бөлінуіне сәйкес 
элеуметтік жіктелісі, тілге қоғамның әсер етуімен байла-

нысты туған халықаралық
сипат алуы т.б. -  бэрі де тілдің қоғамдық табиғатымен байланысты. 
Тіл мен адамзат қоғамының пайда болуында тікелей байланыс бар.

Тіл саясаты - әлеуметтік өмірде, мемлекетте тіл мэселелерін 
шешу үшін қолданылатын идеологиялық принциптер мен 
пракгикалық шаралардың жиынтығы. Коптілділік, үлттың құрамы

үлтаралық іастардың ерекшелігі, қоғам өмірінде 
факторлар коп тілді мемлекетте тіл саяі

аса күрделі мэселеге аиналдырады.

Тілдік жагдаят —— бір тілдің немесе бір территориялық 
-әлеуметтік ортада кызмет ететін тілдік формалардың (жергілікті, 
элеуметгік диалектілер, койне, жаргон, тілдің функционалды 
стильдік түрлері) белгілі географиялық аймақ, болмаса саяси - 
экімшілік құрылым шегінде өмір сүру формасының жиынтығы.
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Билингвизм -  қостілділік, қоғамда (мемлекетге) белгілі 
әлеуметтік топтардың екі тілде сөйлеуі.

Жасанды тілдер -  белгіл і бір қоғамдық салада табиғи тілдерді 
қолдану тиімсіз немесе мүмкін болмаған жағдайда жұмсалатын, 
қолдан жасалған үлтаралық, халықаралық қатынас қүралы.

Эсперанто -  ең көп тараған халықаралық жасанды тіл, 
халықаралық қарым-қатынастың қосымша кұралы. Оны 1887 ж. 
варшавалық дәрігер Л.Заменгоф жасаған. Эсперанто деген оның 
бүркеншік аты, кейін жасанды тіл атауына айналған.

Волапюк -  көмекші тіл ретінде 1879 ж. неміс католигі 
И.М.Шлейер ұсынган халықаралық жасанды тіл, бірақ ол көп тарап 
колданыс таппаған.

Креол тілдер -  белгілі бір еуропалық тілдің бір кезде 
отарланған байырғы халыктың катынас кұралы ретінде қолданылуы 
нәтижесінде туған аралас тіл. Креол тілдер негіз тіл мен жергілікгі 
халық тілінің пиджинделу процесі негізінде туып, жергілікті
халыққа ана тіліндей қызмет етеді.

Пиджинделу -  Креол тілдердің жасалу процесі. Пиджинделу 
процесі негіз тіл мен оған ұқсамайтын басқа тіл иелерінің шектелуі
қарым-қатынас жағдайында өтеді.

Әлем тілдері — жер шарын мекендейтін халыктар тілдері. 
Олардың жалпы саны 2500-нан 5000-ға дейін, бірақ дэл са- 
нын анықтау мүмкін емес, себебі эр түрлі тілдер мен бір тілдің 
диалектілерінің арасындағы айырмашылық шартты түрде
белгіленген.

Әлемдік тілдер - әргүрлі мемлекетгердегі халықтардың 
қарым-қатынас құралы қызметін атқаратын тшдер.

Узус - әдеби тілдегідей норма емес, бір тілде сөйлейтін 
адамдардың басым көпшілігі қабылдаған сөйлеу үлгісі, сөз 
қолданудагы эдет, дағды. Әдеби нормалар эр дәуір талабына сай 
үрдіс ретінде өзгеріп отыруы мүмкін, ал узус тұрақты, оны халық 
үнемі қолданады. Узус мәтіндерде не жеке адамдардың тілінде 
кездесетін, уақытша қолданылатын сөз формаларына қарама-қарсы
құбьшыс.

165



Артикуляииялык база — белгілі бір тілге тэн сөйлеу 
мүшелерінің дағдылы қызметі. Жаңа тіл үйренгенде сөйлеу
мүшелерінщ дағдылы қызметін меңгеруге ерекше мэн оеріледі.

Сөйлеу актісі -  белгілі қоғамдык ортада қалыптасқан сөйлеу 
принциптері мен ережелеріне сай, арнайы максатта жүзеге асыры- 
лагын сөйлеу әрекеті. Сөйлеу актісінің негізгі белгілері: белгілі бір 
мақсаг көзделетіндігі, қалыптасқан дәстүрге сай шарттылық сипаг 
болатьшдығы. й

Ленотаттык магына -  эртүрлі реңк тудырагын үстеме 
мағынадан тыс сөздің негізгі, тура мағынасы.

Коннотаттык магына - сөздің негізгі мағынасына 
үстемеленіп, эртүрлі семантикалық, стилистикалық реңк тудыра- 
тын бағалауыштық қосымша мағына.

3-тақырып. Тіл және сана. Тіл және ойлау.

Жоспары:

1. Тілдің ой-санамен қарым-қатынасы.
2. Тілдің ойлаумен қарым-қатынасы туралы пікірлер.
3. Тілдік мағына.

Негізгі әдебиеттер:

1. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Березин Ф. М., Головин Б. Н. Общее языкознание. Москва,
1979.
3. Общее языкознание. Формы существования, функции, исто-
рия языка. Москва, 1970.
4. Панфилов В. 3. Философские проблемы языкознания.
Москва.
5. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, 1973.
6. Хасенов Ә. Тіл білімі. Оқу қүралы. Алматы, 1996.
7. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.

166



8. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
9. Оразалиева Э. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен 
дамуы. Монография. Алмагы, 2007.

Реферат тақырыптары:

1. Тіл мен ойлаудың қарым-қатынасы.
Ойлау үдерісі дамуының тілге әсерін зертте> қырлары.

3. Тіл ойды жарыққа шыгару қүралы жэне адамзат санасының
көрсеткіші. і
4. Ойлау мен таным кеңістігі.
5. Тіл мен сананың байланысі 
сана.

үлттық

Тест сүрақтары:

25. Тіл мен ойлаудың өзара байланысын зерттейтін сала:
A) Лингвосемиотика;
B) Менталингвистика;
C) Психолингвистика;
Д) Этнолингвистика;
Е) Социолингвистика;

26. Тіл мен ойлаудың байланысын зертгеудің негізгі 
аспектісі:

A) Гносеологиялық (танымдық) аспекг;
B) Психологиялық аспект;
C) Синтаксистік және логика-грамматикалық аспект; 
Д)Ойлау мен тілді біртүтас комплекс ретінде танытапгын

ішкі сөз қыры
Е) Семиотикалық аспект.

27.ТІЛ мен ойлаудың байланысы:
А) Тіл мен ой тепе-тең бірлікте, ешқандай айырмашылыгы

жоқ;
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В) Тіл мен ойлау арасында ешқандай бірлік ж о қ , бір-
алады

С) Тіл мен ой өзара тығыз байланысты, бірінсіз-бірі өмір
сүре алмаиды;

сүреді
Е)Тіл мен ойдың байланысы физиологиялық

элементтердің
A). Үғыну;
B). Түсіну;
C). Дәйектеу; 
Д). Ойлау;
Е). Сөйлеу.

29. Тіл мен ойлаудың арасындағы байланысты жоққа
шығарушы:

A). Ф. Э. Шлейер
B). И. Г. Гаман;
C). Ф. Э. Бенеке; 
Д). Ф. Бопп;
Е). В. Гумбольдт.

A) Бихевиористік бағыт;
B) Әлеуметтік бағыт;
C) Менталистік бағыт; 
Д) Логикалық бағыт;
Е) Структуралық бағыт.

ікте

Тапсырма:

Ж 24  тапсырма. Берілгеи әдебиеттерге суйене отырып, тіч 
ойлаудыц байланысы жөніндегі дүрыс көзқарасты көрсетіп

дәлелдеңіз:

А) тіл мен ойлау тепе-тең бірлікге, ешқандай өзгешеліктері
жоқ деитін көзқарас;
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э) тіл мен ойлау арасында ешқандай бірлік, ұқсастық жоқ,
екеуі екі бөлек дүние деитін көзқарас;

б) тілдің рөлін асыра бағалап, тіл мен ойлауды өте жақын де-
ген көзқарас;

в) Тіл мен ой-сана өзара тығыз байланысты, бірінсіз бірі өмір 
сүре алмайды. Бірақ бұлардағы бірлік абсолюттік емес, өзіндік 
дербесті ктері бар дейтін көзқарас.

катынасы
жөнінде

1) «Тегінде айналадағы дүниеге барып тірелетін біздің
түйсіктеріміз бен елесіміз егер біз үшін шындық өмірінің бірінші 
сигналдары, нақтылы сигналдары болып табылатын болса, онда 
тілдердің өзі сөйлеу органдарынан ми қабығына баратын ең алды-
мен кинэстезикалық тітіркенулер, екінші сигналдар , сигналдардың 
сигналы болып есептеледі. Олар шындық өмірден дерексіздену 
болып табылатын жэне жалпылауға мүмкіндік береді, ал мұның 
өзі бізге ғана тэн, адам ойлауын, ең жоғарғы ойлауды жасайды»
(И.П.Павлов).

2) «Барлық ғасырларда барлық халықтарда, барлық тайпа- 
ларда жэне ойдың дамуының барлық сатыларында ойдың сөздік 
формасы өте-мөте қарапайым түрде біздің 3 мүшелі сөйлемімізге 
келіп тіреледі. Нақ осының нәтижесінде біз ертедегі адамдардың 
жазба ескерткіштерінде қалдырған ойын да, тағылардың ойын да, 
замандастарымыздың ойын да бірдей оңай қабылдай аламыз» (И.
М. Сеченов).

3) Дыбыстық тіл де, абстракті ойлау да — адамға тэн 
құбылыстар. Бұл екі құбылыстың екеуі де адамның екі жақты 
табиғатына сәйкес эрі әлеуметтік, биологиялық жақтарымен сипат- 
талады, осы екеуін бірдей қамтиды. Біріншіден, тіл де, ойлау да - 
адам миының туындысы, соның жемісі, екіншіден, тіл де, ойлау да
— әлеуметтік құбылыс, өйткені адамдардың өзі қогамдық құбылыс 
болып саналады. Тіл де, ойлауда да әлеуметтік жэне индивидуал- 
ды биологиялық жақгар ұштасып, бір-бірімен бірлікте болады. Осы 
бірлікген тіл мен ойлаудың жалпы ерекшелігі көрінеді (В. В. Вино-
градов).
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4) «Тіл дыбыстар арқылы көрінетін болғандықтан гана
өмір сүреді, ойлаудың қимылы мүндай көрініссіз-ақ болады.
Тіл (дыбыстық тіл) бүл күнде өзінің қызметін кеңістікті сөзсіз
жеңетін ең жаңа өнер-табысқа бере бастады, ал ойлау өзінің
бүрын пайдаланылмаган қорлары мен жаңа табыстарынан жоғары
өрлей береді, тілді тайдырып толыгымен оның орнын басады.
Келешектегі тіл -  табиғи материалдан аулақ, техникада өсетін ой-
лау. Бүған ешбір тіл, тіпті дыбыстық тіл де қарсы түра алмайды,
өйткені дыбысты тіл қалай да табиғат нормаларымен байланы- 
сты» (Н. Я. Марр).

№ 26 тапсырма. Марксшілдердің тіл мен ойлаудың шыгуы 
және олардыц башанысы жайында бдяндайтын төмендегі 
пікірлерін оқып шыгып, түсінік беріціз.

« іш  де, сана сияқгы, ертеден келе жатқан нәрсе, тіл, дэл 
айтқанда, басқалар үшін, осының арқасында өзім үшін де, өмір сүріп 
отырған шын практикалық сана болып табылады, сөйтіп, тіл де, 
сана сияқты, басқа адамдармен қатынас жасау мүқгаждықтарынан 
жэне қажеттілікгерінен келіп туады» (К. Маркс,Ф. Энгельс.).

«Әрбір үғым заттар мен қүбылыстардың жэне тіл біліміне тэн
индивидуалды қасиеттерден дерексізденеді. Әрбір үғым нақтылы
затгардан, қүбылыстардан тыс өмір сүрмеген жалпыны бейнелейді» 
(В. И. Ленин.). ;.|і

«Жалпының өзі жекеде, жеке арқылы ғана болады. Жекенің 
қандайы болса да жалпы болады. Жалпының қандайы болса да 
жекенің бөлшегі немесе бір жағы немесе мэні. Жалпының қандайы 
болса да жеке затгың бэрін тек шамамен ғана қамтиды. Жекенің 
қандайы болса да жалпыга толығынан енбейді» (В. И. Ленин.).

«Тіл сияқты адам ойлауы да еңбекгің негізінде туды, еңбекпен 
бірге туды, еңбекпен бірге дамыды» (Ф. Энгельс).

«Еңбек ету эрекетінсіз қоғамдасу да, адамзаттың ойлауы да, 
тілі де тумаған болар еді» (Ф. Энгельс).

№—27—тапсырма. А. Байтүрсынүлы, М. Жүмабаев, Қ. 
Жүбановтардың тіл, ой, сана арқылы адамзаттың даму үдерісі 
жөніндегі түжырымдарын талдаңыз.
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№ 28 тапсырма. Берілген мәтін үзіндһерін талдай отырып, 
сөз бен үгымның, сөйпем мен байымдаудың байланысын, сол арцылы 
тід мен ойлаудың бірлігін көрсетіңіз. Сөз магынасы мен үгымының
өзіндік айырмашылыгын анықтаңыз.

|  Іске сәт!- Әумин...
- Қатты кетіпсің ғой?
-Ёнді қайтейін, қатын-бала қамы ғой.
Ақа, бұл істеп жагқаның не?
- Ой , мына қатыны түскір келі шауып бер деп қүлагымның 

қүртын жеп болғаны. Бір қадалса бүлар... ойбай-ау, Мөңкежан-ау, 
қүлағының түсында сары масадай ызылдап түрыгі алады ғой. Со- 
сын қайтейін... осы қатынның-ақ дегені болсын деп... келі істеп 
берейін жеп жагқаным. Судыр Ахмет мандайынан сорғалаған терді 
сүқ қолымен бір іліп тастады, дөңкиіп жатқан қара жидені ары бір, 
бері бір аударып қарап алды да, жаңқалап шаба бастады. Қызыл та-
нау боп есіріп апты.

- Мөңкежан - ау, менің де амалым қүрып, ішіме тікен
қадалғандай боп жүрмін ғой, - деп, бүл білмейтін бір бүйір
әңгімеге басып бара жагты.

- Жэ, тоқгашы, қолың батып кетгі ғой!
- Не деп отырсың? -деп , Судыр Ахмет қақпанга түскен 

сасық күзендей шаңқ етіп, Мөңкенің бетінен алды. Өзінің қисығын 
көрудін орнына кайта қүсы бүған түсіп, қуырып жеп жібере жаздап
тұр (Ә. Нұрпейісов).

2. Шідербайдың әңгімешіл, кісіге жұғысқыш, білетін кісімсіп
айтқан сөздері тұрпайы екендігі көрініп тұр. «Құдайдың қүдіреті- 
ау! Оған қапың берген, бермегені Шідербайға не керек? Әшейін 
сөз таба алмағандық-ау!» деп ойлап отыр Қартқожа. Қартқожаның 
жанына мектеп, қала, оку жайынан айтса, жағар еді. Үлкен кісі 
сөйлесіп отырған соң, бірдеңе сұрауға әдепсіздік болар деп, 
Қаргқожа бойын бақты. Лау әкелген жігіт атты тезірек қамдатайын 
деген оймен: «Бұл кісі көп богелмейтін шығар, лауды қамдата 
отырғаныңыз дұрыс болар» - деді. Шідербай: «Е, қамдалады ғой», 
I деді. Сәдуәлі еріп келгеннен-ақ, лау мінерін сезіп, Шідербай 
шәкіртпен эңгімелескенде де, лау мәселесі бүйрегінің бір
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жагында отыр еді. Керек жылқы торы байтал еді, онымен туйе
қарап кетті. Көк биені берсе, орыс сияқты, коқақтаған шіркін қатты
жүріп, қинап тастайды-ау. Жоқ, элде көкжалдын өзін бере ме? Оны
суытып жіберіп еді, қара аттың аркасының шиі бар, шыгып кете
ме? Кім біледі? Бұған лайық кандай жеңіл қол жылқы болар екен?
Міне, Шідербайдың манадан ойлап отырғаны осы еді. Бір жақсы
ой сап ете түсті. «Кідірмей-ақ Қартқожа, сен қүнаныңа мініп, бү
кісіге ер дағы, Балдекең аулына дүрыстап апарып сал»- деді. (Қалай
«дүрыстайтыны н» қүдай біледі). Қартқожа ойланбай-ақ: «Жа-
райды ғой»,- деді, өйткені оңаша сөйлесуге қүмар еді, қүнанның
қиналатыны ойына да келген жоқ. Шідербай «Ретін қалай тауып
жібердім!» деген кісіше, мүртынан бір жымиып, «пэледен» тезірек
қүтылғалы: «Қатын, түр, аяқ жуғыз, қымыз қүй мына кісіғе», - дей
бастады. Қартқожа «шайға алданбай-ақ, сен де осыдан қымыз ішіп
шығарсың» деп, мейірімі түскен кісім болды, сөйтті де аг қамдагуға 
тысқа шықты (Ж. Аймауытов).

№ 29 тапсырма. Берілген сүрацтар бойынша №  4 
тақырыпта қамтылган нысанды нақты терминдік атауымен
қорытындылаңыз.

1. Тіл мен ойдың байланысын зерттейтін тіл білімінің саласы
•  •  •

2. Тілдік элементтердің идеялық жагы . . .
3. Объективтік дүниедегі заттардың, құбылыстардыңсанадағы

бейнесі... ШШ а&һфуі. ?•?'д а я і
4. Тіл мен ойдың арасындағы байланысты жоққа шығарүшы

•  •  •

5. Менталингвистикадағы ең кең тараған бағыт
6. Тілдің рөлін ойлаудан гөрі асыра бағалаушы . . .
7. Тіл мен ойлаудың тепе-тең бірлікте, ешқандай өзгешеліктері 

жоқ деген көзқарас. . .

Бақылауга арналган сүрақтар:

1. Тіл мен ойлаудың ара қатынасы қандай?



2. Тіл мен ойлаудың байланысы жөнінде марксшілдердің
көзқарастары қандай болды?
3. қандаи
ғылымдарда қарастырылады? Себебі неде?
4. Мысал
5. Тілдік мағынаның қандай түрлері бар?
6. Тілдік мағынаның ғылымаралық мәс 
түсіндіресіз?

қалаи

Терминологиялық минимум:

Тіл мен ойлау -  қоғамдық қызметтің
сты, мэні және арнайы белғілері жағынан ерекшеленетін екі түрі. 
Ойлаудың қүралы -  тіл, оған басқа таңбалар жүйесі де жатады. 
Таңбалық қызмет арқылы тіл ойдың материалдық күйін білдіреді. 
Тіл мен ойлаудың тарихи дамуы нәтижесінде олардың қарым- 
іготииягч-і атгрпігкр ^німпяп отыоалы. Коғам дамүының алғашқы
кезендерінде карым-қатынас қүралы ретінде дамыған тш өзі де ои- 
лау процесіне эсер етіп отырған. Жазудың шығуы тілдің ойлауға 
ықпалын онан сайын күшейтті. Жалпы алғанда, ойдың жан-жақгы 
дамуы оның тілғе ықпалын артгырған.

Тіпдік магына -  объективтік дүниедегі заттардың, 
қүбылыстардың, болмыстардың санадағы бейнесі негізінде пайда
болған мазмүны.

Менталингвистика - тіл мен ойдың қарым-қатынасын, бай- 
ланысын зерттейтін ғылым саласы.

4-такырып. Тілдін таңбалық сипаты. 

Жоспары:

1. Жалпы семиотика үғымы туралы.
2. Тілдік семиотика үғымы туралы.
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1. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Москва,
1 9 7 9 .  - ,  л Щ

2. Соссюр Ф.де. Қурс общей лингвистики. (Природа языкового 
знака. Неизменчивость и изменчивость знака. Үзінді). Қараңыз: 
Хрестоматия по языкознания ХІХ-ХХ веков. Составил В.А. 
Звегинцев. Москва, 1956, С. 337-346.
3. Общее языкознание. Формы существования, функции, 
история языка. (Знаковая природа языка). Москва, 1970.
4. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Москва, 1975.
5. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. Москва, 1975.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
7. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, 1973.
8. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы 
2004.
9. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі.
Алматы, 2005. ; ^

Реферат тақы ры птары :
1. Тілдік таңбалардың өзіндік ерекшеліктері.
2. Т іл дік таңбал ардың жүйел і к сипаты.
3. Тілдік таңбалардың екі жақтылыгы.
4. Ақпарат хабарлардың сөз түрінде берілмейтін түрлері (па- 
ралингвистика, паракинесика мәселелері).

Тест сүрактары:

31. Семиотика:
A) Сигналдық таңбалар жүйесі;
B) Акустикалық таңбалар жүйесі;
C) Тілдік таңбалар жүйесі;
Д) Ымдау, нүсқау таңбалары;
Е) Жалпы таңбалар жүйесі турапы ғылым.

Негізгі әдебиеттер:
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32. Тілдік таңбалар жүйесінін көрсеткшн:
A) Синтаксистік тіл бірлікгері;
B) Морфологиялык тіл бірліктері;
C) Тіл кұрылымындагы барлық элементтер;
Д) Тек сөздер жүйесі;
Е) Тек дыбыстар жүйесі.

33.Тілдік таңбалардың тілдік емес таңбалардан өзіндік
ерекшелігі:

A) Адамдардың бэріне ортактығы;
B) Белгілі бір жайды хабарлайтыны;
C) Сигналдық белгілерді білдіретіні;
Д) Тіл жүйесіндегі барлық элементтермен қатынаста болаты-

ны;
Е) Символдық белгілерді білдіретіні.

34.ТІЛДІК таңбалардың калыптасу ерекшеліктері:
A) Тілдік таңбалар бір жакгы қүбылыс;
B) Тілдік таңбалар екі жакты қүбылыс;
C) Тілдік таңбалар акустикамен, дыбысталумен байланысты 

құбылыс;
Д) Тек ішкі идеялық мазмүнмен байланысты қүбылыс;
Е) Тілдік емес таңбалармен бірдей.

35.Тілдік таңбалардың сипаты:
A) Тек таңбалаушы сипатқа ие;
B) Тілде таңбалық сипат жоқ;
C) Тек таңбаланушы сипатқа ие;
Д). Әрі таңбаланушы, эрі таңбалаушы сипатқа ие.
Е). Тілдік таңба тек аггауыш сөздерге тэн.

36. Таңбалаушы дегеніміз:
A). Белгілі бір мағынаға, мазмүнга бағытталған тілдіктаңба;
B). Көру мүшесі арқылы қабылданатын таңба;
C). Белгілі бір нэрсені білдіретін материалдық көрсеткіш;
Д). Белгі, таңба, симптом;
Е). Есту мүшесі арқылы қабылданатын таңба.
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Гаңбала
А). Лексикалық магынаны білдіруші көресткіш;

сыртқы
С). Тұрақтылыгымен ерекшеленетін тілдік магына; 
Д). Таңбаның білдіріп тұрган магынасы;

білдірет

38. Бір жақты таңба:
A). Фонема;
B). Морфема;
C). Сөйлем;
Д). Сөз тіркесі;
Е). Сөз.

39. Жартылай екі жақты таңба:
A). Көмекші морфема;
B). Сөз тіркесі;
C). Мэтін;
Д). Сөз таптары;
Е). Сөйлем мүшелері.

40. Екі жакгы таңбалар:
A). Сөз, фонема, мэтін;
B). Сөз тіркесі, көмекші морфема;
C). Сөз, сөз тіркесі, сөйлем;
Д). Тұрақгы тіркестер;
Е). Сөйлем, фонема.

Тапсырма:

№ 30 тапсырма. Берілген нақты эдебиеттерді, сөздіктерді
пайдалана отырып, төмендегі терминдерге цысцаша түсінік 
беріңіз: ' ~ , '> •: >: ғ

1) семиотика гьшымы туралы;
2) паралингвистика ұгымы туралы;
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3) паракинесика ұғымы туралы;
4) семиология ұғымы туралы.

ЛГо 31 тапсьшма. Жачпы және тһдік семиотикага арналган 
еңбектерді басшылыққа алу арқылы:

1) таңба туралы ұғымға;
2) тілдік таңбалардың өзіндік ерекшеліктеріне;
3) жалпы, тілдік емес таңбалардың өзіндік ерекшеліктеріне;
4) жалпы таңбалардың түрлеріне;
5) «таңбалаушы», «таңбаланушы» ұғымдарына;
6) тілдік таңбалардың құрылымына;
7) тілдік таңбалардың көп функциялылығына талдау

түсініктеме

№ 32 тапсырма. Дәріс материалдарын пайдалана отырып 
көмекші таңбаларга сипаттама беріңіз:

1) графикалык таңбаларға;
2) акустикалык таңбаларға;
3) сәуле таңбаларға;
4) заттық таңбаларға;
5) ымдау, нұсқау таңбаларға.

№ 33 тапсырма. Төменде берілген таңбалардың негізгі 
белгілерін байыптай отырып, қайсысы тілдік, қайсысы тілдік емес 
таңбаіардың қасиетін (белгісі) сипаттап тұрганын ажыратыңыз.

қасиеттер
берілген бе ? Кестеге түсіріңіз.

материал
ды (зат, түс, сурет, дыбыс т.б.) болады.

2.Таңба белгілі бір магынага, мазмұнға ие болады.
Магынасыз, мазмұнсыз — таңба, таңбасыз мағына болмайды.

1 Тянйя біп гяна мағыналы болады.
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4.Таңбаның білдіретін мағынасын адамдар өзара келісе оты- 
рып, алдын ала белгілейді. й

5.Таңба қашан да бір-бірімен байланысты, иерархиялық 
қатынаста болады; 1

6.Таңбаның негізгі қызметі -  бірдемені білдіру, хабарлау, 
яғни қатынас құралы қызметі. Щ 1

7.Таңба белгілі бір тілде сөйлейтін адамдардың бэріне ортақ 
болады; I

8.Таңба өзі білдіретін магынамен, ұғыммен шартты 
қатынаста болады, олардың арасында табиғи байланыс жоқ; 1

9.Таңба коммуникативтік, экспресоивтік, сигнификативтік, 
репрезентативтік қызмет атқаратын көп функциялы болады;

10.Таңбаның бір ғана мэні, мағынасы болады. Өз жүйесіндегі 
басқа таңбалармен мағыналық байланысы болмайды, олардың і 
мэн, мағына әсер етпейді.

11. Таңбалар ешқандай экспрессивтік, эмоционалдық 
мағына білдіре алмайды.

12.Таңбаның таңбалық қызметі олардың табиғатына тән
қасиет емес, оларға шартгы түрде кейіннен жүктелген қосымша
міндет. Ол қосымша міндетінен айырылған күні таңба таңбалық 
сипатынан айырылады.

13.Таңба тек хабарлауды ғана білдіріп қоймайды, ол ойды 
қалыптастырудың да қүралы болып табылады.

14.Таңбаның коммуникативтік рөлі мейлінше шекгеулі.
15.Таңбаға таңбалық қызметті біреу белгілеп бермейді.

Ол сол тілде сөйлейтін бүкіл қауымның ортақ табысы, сондықган 
жалпыхалықтық болады. Й

Үлгі:

Нөмері Тілдік таңбаны Тілдік емес таңбаны Екі таңбаға тэн
беруші сипат беруші сипат ортақ қасиет (белгі)

1 +
2 +
3 +
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№ 34 тапсырма. «Тілдің таңбалық сипаты» кестесін мүқият 
толтыра отырып, тілдің таңбалар жуйесі немесе семиотикалық 
ж\Ие екендігін, таңбалық сипатқа ие екендігін өз бетіңізше 
дәлелдеуге тырысыңыз.

Тілдін таибалык снпаты

№35 тапсьшма. Берілген мәтін үзінділерінен тілдік таңбаның 
бір жақты, жартылай екі жақты, екі жақты түрлерін теріп 
жазып, қолданылу мәніне тачдау жасаңыз, тілдік таңбаның екі 
жақтылыгы сгтатына түсініктеме беріңіз.

1. Құдиярға бірінші сабақга-ақ қарындаш ұстатып, эліпті 
таяқ деп жазып, оның аты «а» деп үйретті (Д.Әбілев). 2. А, а қажы 
келді ғой! Қажекеңкелді ғой! Жоғары шығыңыз, Бақа! - дедітөрдегі 
Жайлаубек (С.Сейфуллин). 3. Ә дегенше біз келдік, Мыс қаласы -  
Балқашқа (Ж.Сыздықов). 4. «А» десе «мә» дейтін шапшаң айтқыш, 
суырып салма ақын болған, жаратылысын зертгеп, бойлап үғыну 
керек (М.Әуезов). 5. А, ендеше түкемес, - деді Нүра-мені «қосшы 
би» деп қалжыңдайды (Х.Есенжолов). 6. А, Нүржан, қаламыңды 
қолыңа алшы, Даусыңды қүйқылжытып энге салшы (Жамбыл). 7. 
А, онысы дұрыс болған. Енді ұзаққа көшкенді қойып, мәдениет 
ошагын жастауга тырысу керек, - деді Қырымұлы (С.Сейфуллин).
8. «Уа, жамағат ! Алакай ! Аббас келді ! Хан Аббас!» Сол арада 
бұрыштан кұжырайған, құрысқан, Хан Аббасын бүкендеп, шыға
келді, о, қасқа ! (М.Жұмабаев).

№ 36 тапсырма. Жачпы тіл біліміндегі таңбаның екі жақты 
сипатына берілген томендегі екі пікір-түжырымды оқып шыгып, 
ондагы ой, түйін ортақтыгын сачыстыра тачдаңыз.
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1) «Таңбаның екі жагы -  таңбалаушы жэне таңбаланушы 1
жақтары тілде олардың абстракциясы, сэулеленуі түрінде тіркеледі, 1 
сөйлеушілердің санасында мағлұматтар (тілдік ұғымдар) түрінде 1
және таңбалық форманың сезімдік образдары түрінде сақталады» 1 
(Общее языкознание). Ж 1

2) «Таңба 2 жақты құбылыс: оның бір жагы -  сыртқы 1
материалдық, дыбыстық көрсеткіші де, екіншісі — ішкі мағыналық,
идеялық жағы, таңба дейтініміз осы екеуінің бірлігі» (В. Гумбольдт, 1 
Ф. Де Соссюр). I

№ 37 тапсырма. Берілген сурақтар бойыніиа№ 5 тацырыпта ] 
қамтылган мәселелерге нақты терминдік жауап іздеңіз: 1

1. Белгілі бір нәрсені білдіру қызметін атқаратын материалдық
корсеткіш... I

2. Таңбаны білдіріп түрған мағына. . .
3.Екі жақты тілдік таңба. . .  ‘ТЩ
4.Жартылай екі жақты таңба . . .  ^
5.Бір жақты тілдік таңба. . .  Щ
6.Ақпарат хабарлардың сөз түрінде берілмейтін түрі
7.Тілдік таңбаны зерттейтін ғылым саласы . . .  !
8.Тілде таңбалық сипатгың барлығын алғаш дэлелдеуші.
9.Таңбалар жүйесі. . .
10.Табиғи таңбаның екінші атауы . . .

Бақылауға арналғаи сүрақтар:
1. Таңба үғымын қалай түсінесіз?
2. Таңба басты ерекшелігіне қарай қанша түрге бөлінеді?
3. Тілдік таңбалар жүйесі неден қүралады?
4. Тілдік таңбалардың тщдік емес таңбалардан басты 

ерекшеліктері неден көрінеді?
5. Тілдік таңбалардың екі жақтылығы деген үғымды қалай 

түсінесіз? :; Ш ' ■
6. Паралингвистика дегенді қалай түсінесіз?
7. Паракинесика дегеніміз не?
8. Семиотика қандай ғьшым? I
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9. Тілдік емес таңбалардың қанша түрі бар?
10. Тілдік емес таңбалардың өзіндік ерекшелігі бар ма?

Терминологиялық минимум:

Свмиотика -  таңбалық белгілер жүйесі туралы гылым, адам- 
зат қогамында қызмет ететін салалардагы (тіл, мәдениет, салт- 
дэстүр, кинот.б.), табигаттагы (жануарлар дүниесіндегі коммуника- 
ция) немесе адамның өз қызмет-қабілетіндегі (затгарды көру, есту 
арқылы қабылдау, логикалык пайымдау) ақпараггтың сақталуы мен 
қабылдануына қатысты әр түрлі таңбалық жүйелердің қүрылымы 
мен қызметінің жаппы мәселелерін зерттейтін ғылыми пэн. Семио- 
тика заңдылықтары семиотикалык жүйелердің негізгі қүрылымдық 
элементтерінің (фонема, морфема, сөз, сөйлем, дауыс ырғағы) бір- 
біріне қарама-қарсы келуі арқылы анықталады.

Семиология -  таңбалар және олардың қасиеттері туралы 
ғылым. Қазіргі кезде бүл терминнің орнына семиотика термині
кең колданылады.

Танбалаушы — белгілі бір нәрсені білдіру, хабарлау қызметін 
атқарып түратын материалдық көрсеткіш, таңба.

Танбаланушы — таңбаның білдіріп түрған магынасы.

Тілдік танба -  тіл бірліктерінің затты, оның қасиетін, 
болмысқа қатыстылыгын білдіретін материалдық-идеялық (екі 
жақты) қүрылымы. Тілдік таңбалардың жиынтығы ерекше таңбалар 
жүйесі — тілді жасайды. Тілдік таңба мазмүн мен дыбысталудың, 
ягни таңбаланушы мазмүн мен таңбалаушы дыбыстардың 
бірлігінен түрады.

Лингвосемиотика — тілдік таңбаларды қарастыратын, тілдік 
элементтердің таңбалық сипатын ашып, олардың қүрылымдық, 
функционалдық ерекшеліктерін, магыналарын айқындайтын
семиотиканың бір саласы.

Паракинесика -  ақпарат хабарлардың сөз түрінде берілмейтін 
түрін қарастыратын саласы.

181



5-такырып: ТІлдің жүйелік, күрылымдық снпаты.

Жоспары:

1. Жүйе мен күрылымнын ғылым нысанына айналуы
2. Тіл жүйесіндегі қатынастар.
3. Тіл бірліктерінін қалыптары.

Негізгі әдебиеттер:

1. Кодухов В.и: Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Учебное 
пособие. Москва. 1979.
3. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики. (Синхрониче- 
ский закон и закон диахронический. Синхроническая линг- 
вистика. Диахроническая лингвистика. Үзіндіпер). Қараныз: 
Хрестоматия по языкознания ХІХ-ХХ веков. Составил В.А. Зве-
гинцев. Москва, 1956, С. 350-363.
4. Маслов Ю. С. Введение в языкознание. Москва, 1975.
5. Солнцев В.М. Язык как структурно-системное образование. 
Москва. 1977.
6. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
7. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва, 1974.
8. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Москва. 1975.
9. Қордабаев Т., Қалиев Г. Жалпы тіл білімі. Окулық. Алматы.
2004.
10. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.
11. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, 1973.
12. Оразов М. Қазақ тілінің семантикасы. Алмаггы, 1991.
13. Момынова Б. Парадигматикалык және синтагматикалык 
қатынастар (тіл деңгейлері мен стратумдарының дамуына
тигізетін әсері). Магистратура бөліміне арналган әдістемелік 
көмекші қүрал. Алматы, 1998.
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Реферат тақырыптары:

1. Тіл -  жүйелі құбылыс.
2. Тіл жүйесіндегі диахрондық, синхрондық қалыптар.
3. Тіл жүйесіндегі парадигматикалық қатынас.
4. Тіл жүйесіндегі синтагматикалық қатынас.
Тіл жүйесіндегі иерархиялық қатынас.

Тест сүрақтары:

41 .Тіл жүйесі деген:
A) Тілдің иерархиялық қатынастары;
B) Тіл жүйесіндегі парадигмалық қатынастар;
C) Тіл жүйесіндегі синтагмалық қатынастар;
Д) Табиги тілдің бір-біріне тәуелді, шартгы қатынаста 

бола огырып, оның біртүтастыгын жасайтын элементгердің
жиынтығы;

Е) Тілдік қабатгардың жиынтығы.

42.ТІЛ жүйесіндегі парадигматикалық қатынастар:
A) Синхрондық қалыптың түрі;
B) Синтаксистік қатынастар;
C) Мағыналық, қүрьшымдық жағынан тарихи бір

тектес тіл элементгерінің тобы;
Д) Синтагматикалық қатынастың бір түрі;
Е) Иерархиялық қатынастардың бір түрі.

43.Тіл жүйесіндегі синтагматикалық қатынастар:
A) Диахрондық қалыптың бір түрі;
B) Морфологиялық қатынастар;
C) Иерархиялық қатынастың бір түрі;
Д) Парадигматикалық қатынастың бір түрі;
Е) Тіл элементтерінің сөйлеу үстінде (мэтінде) бір-

біріне тіркесе жалғасуы.

44.Иерархиялық қатынастар:
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A) Парадигматикалық қатынастар;
B) Синтагматикалық қатынастар;
C) Синхрондық, диахрондық қалыптагы қатынастар;
Д) Тілдік элементтердің бір-бірімен сатылай қарым- 

қатынасы; 1
Е) Парадигматикалық, синтагматикалық

қаты настард ы ң жиынтығы.

45.Тіл дамуының диахрондық қалпы:
A) Тіл элементтері дамуының эр мезгілдік (тік бағытта) 

қалпы; лл.п; ^
B) Тіл жүйесінің даму қалпы; *
C) Тіл жүйесінің көлденең бағытта дамуы;
Д) Тіл дамуының бір мезгілдік қалпы;
Е) Тіл дамуының статикалық қалпы.

46.Тіл дамуының синхрондық қалпы:
A) Тіл жүйесінің даму қалпы;
B) Тіл дамуының бір мезгілдік қалпы;
C) Тіл жүйесіндегі кейбір элементтердің даму қалпы; 
Д) Тіл жүйесі дамуының эр мезгілдік қалпы;
Е) Тіл дамуының динамикалық қалпы.

47. Тілдің жүйелі сипатга болатындығын алғаш айтқан ғалым:
A). Ф. Де Соссюр;
B). Бодуэн де Куртенэ; (
C). Я. Гримм;
Д). В. Гумбольдт;
Е). А. Шлейхер.

48. Тілдік жүйенің тілдік қүрылымнан өзгешелігі:
A). Тілдік қүрылымға қараганда кең мағынаны білдіреді;
B). Екеуі абсолютті синоним ретінде қолданылады;
C). Жүйе тілдік элементтерінің тек қарым-қетынасына ғана 

қатысты;
Д). Парадигматикалық қатынаста ғана көрініс табады;
Е). Тілдік қүрылымға қарағанда тар шеңберде қолданылады.
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49. Тілдің жүйелік сипатының ерекшелігі:
A). Тілдің синхрондық күйін гана қамтуды;
B). Тілдің синхрондық та, диахрондық та күйіне қатысты;
C). Тіл бірлікгерінің қазіргі қарым-қатынасын гана реттейді; 
Д). Тілдің диахрондық күйіне қатысы жоқ;
Е). Тілдің өткен тарихына аса мэн береді.

50. Тілдің бір мезгілдік деңгейдегі күйін зерттейтін сала:
A). Иерархия;
B). Паракинесика;
C). Семиология;
Д). Парадигмагғика;
Е). Синтагматика.

51. Тілдің әр мезгілдік күйін, ассоциациялық қалпын
зерттейтін сала:

A). Синхрония;
B). Синтагматика;
C). Парадигматика;
Д). Иерархия;
Е). Паралингвистика.

52. Гомогендік жүйенің сипаты:
A). Тілдің тек дауысты дыбыстарынан қүралатын жүйе;
B). Бір тектес түлгапардан қүралатын үсақ жүйе;
C). Әр тектес элементтердің байланысы;
Д). Иерархиялық қатынасқа түсе алатын жүйе;
Е). Тілдің тек дауыссыз дыбыстарынан гана түратын жүйе.

53. Гетерогендік жүйенің сипаты:
A). Әр тектес түлгапардан қүралатын тшдік жүйе;
B). Бір тектес түлгалардың жиынтыгы;
C). Парадигмалық қатынастагы элементтер жиынтыгы;
Д). Синтагмалық қатынастагы элементтер жиынтыгы;
Е). Морфологиялық қатынаста болатын жүйе.
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Тапсырма:

№ 38 тапсырма. Берілген әдебиеттер мен сөздіктерді 
басгиылыща ала отырып, мына құбылыстарга түсініктеме 
беріңіз:

1) тілдік жүйе уғымына түсінік;
2) тілдік қүрылым үғымына түсінік;
3) тіл жүйесіндегі қалыптарға түсінік;
4) тіл жүйесіндегі тіл элементтерінің қатынастарына түсінік;
5) бір тектес түлғалардан қүралатын тілдік жүйе туралы 

түсінік;
6) эр тектес түлғалардан құралатьін тілдік жүйе туралы 

түсінік.

№ 39 тапсырма. Белгілі галымдардың еңбектеріндегі 
түжырымдарга сүйене отырып, мына сипаттардың дүрыстыгын, 
атап айтқанда,

1) фонетика саласының дербес тілдік жүйе екендігін;
2) морфология саласының дербес тілдік жүйе екендігін;
3) синтаксис саласының дербес тілідк жүйе екендігін;
4) лексика саласының дербес тілдік жүйе екендігін дәлелдеңіз.

№ 40 тапсырма. Негізгі әдебиеттерден конспект жасау ба- 
рысында мына мәселелерге шолу жасаңыз:

1) В. Гумбольдтың тіл жүйелі қүбылыс екендігін дэлелдеген 
түжырымдары;

2) жүйе, қүрылым деген атаулардың И. А. Бодуэн де Куртенэ 
еңбектерінде зерттелуі;

3) Ф. Де Соссюрдің «тіл жүйесі» үғымының тек синхрондық 
күйде болады деген ой-пікірі;

4) тіл жүйесінің эрі синхрондық, эрі диахрондық күйде 
болатындығының анықгалуы.

№ 41 тапсырма. Тілдің қүрылымдық және жүйелік қасиетін 
қалай түсінесіз? Төмендегі тапсырмадан тілдің қүрылымдық
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элементтерінің (дыбыс-фонема, морфема, сөз, сөйлем) сапалық 
айырмашылыгын ажыратыңыз. Тілдің жүйелік сипатын 
(фонетикалық, лексикалық, грамматикалық, синтаксистік) ажы-
ратып түсіндіріңіз.

1. Жас Едіге мығым да күшті еді. Ескекті бірқалыпты, 
мүдірмей есіп, жағалауды үрып жатқан соқпа толқынның ара-ара- 
сымен қайыкты қиялай салып, ашық теңізге беттеді. Жағадағы жа- 
лама толқынды арал балықшылары ирек толқын дейді. Ирек толқын
-  үлкен дауылдың жаршысы сияқгы. Әйтпесе ирек толқынның өзі 
аса қауіпті емес, қорықпай-ақ, ашық теңізге алыстай түсуге бо-
лады.

Теңізге сүғына түскен сайын толқын үрған белдеу тасты биік 
жарқабақ бірте-бірге аласарып, мүнарланып, анда-санда ғана қылаң 
берген болмашы сызыққа айналып кетгі. Төбеден түнжыр бүлт 
төніп түр, су бедерін жалап, аздап ескек жел ызыңдайды.

Екі сағагтай өткенде Едіге қайықгы тоқгатып, ескектерін 
шығарып, зэкір тастады да, қармақгарын суга сала бастады. Оның 
өзі істеп алған екі қармағы бар еді, біреуін қайықгың қүйрық 
жағынан тастап, тереңдікке жүз метрдей батырып жіберді де, 
екіншісін қайықгың түмсық жағынан лақгырды. Сөйтіп болып, 
қайықгы желдің өтіне қарай түмсығын бүрып қою үшін ескекті 
қайта алып, қармақгардың сабағы бір-бірімен шатасып қалмастай
қалыпқа келтірді (Ш. Айтматов).

2. Дәмелінің портреті де бітті. Бүл өте әдемі поргрет бол- 
ды. Сәулені, жарықты, бояуларды өте шеберлікпен пайдалана 
білгендіктен бе? Әлде қүлпырып түрған Дәмеліге біздің көзіміздің 
үйреніп қалғандығынан ба, эйтеуір портрет мың қүбылып, жайнап 
түрушы еді. Дәмелінің портретіндегі отырысы-жайласып, бүлк ет- 
пей отырған адамның отырысы емес, қозғалып, қүбылып, әлдебір
эдемі қимылдар жасайын деп, жасап та отырған адамның отырысы
сияқты. Бір шоқ шашы Дэмелінің маңдайына түсіпті. (С.Ерубаев).

№ 42 тапсырма. Төмендегі берілген сөздердің багыныңқы 
сыңарларының толық парадигмасын жасаңыз, үлгіні негізге
алыңыз.
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Үлгі: Қалу -  ауылға қалу, қаладан қалу.
қалу.

қалу, амалсыздан қалу, онланып қалу 
өкініп қалу, қуанып қалу т.б.

Қалу, қайту, көңілді, жан, жақсы.

№ 43 тапсырма. Төменде берілген сөздерден сөз тіркестерін 
(еркін сөз тіркестері мен түрацты сөз тіркестерін) құрап,
олардың магыналық тіркесімділік қабілетін, синтагмалық өрісін 
анықтаңыз: ! ,.

Жақсы, жаман. жоғары. төмен. үлкен. жоғарғы. жүмсак.

№ 44 тапсырма. Берілген сүрақтар бойыниіа№ 6 тақырыпта
қамтылган мәселелерге қысқа түрде жазбаша жаүап бепініз.

тектес түлғалардан қүралатын тіл 
тектес түлғалардан күралатын тіл, 
дік жүйе қүрайтын кесек түлғалар

Синтагмаларды зерттеудің негізгі қыры (аспеюгі( 
Синтагманың өзара байланысу бағыты . . .  
Парадигмаларды зерттеудің негізгі қыры (аспект 
Парадигманың өзара байланысу бағыты . .. 
Иерархиялық қатынастың байланысу бағыты . . .
■ я м  Л  *

түлғасы
Тілдің ішкі мазмүны. . .

№ 45 тапсырма. «Тілдің жүйелік сипаты» кесте-сызбасын

ж\
жүиелі қүоылыс, жу

жасаи
диахрондық

тырысыңыз.
пайымдап беруге
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Тілдің жүйелік сипаты

Бақылауға арналған сүрактар:

1. Тілдің жүйелік сипатын қапай түсінесіз?
2. Тіл жүйесіндегі диахрондық, синхрондық қалыптарды
қалай түсінесіз?
3. Тіл жүйесінде тіл элементтерінің синтагматикалық
қатынастары дегеніміз не? Оның алагын орны қандай?
4. Тіл жүйесінде тіл элементтерінің парадигметикалық
қетынастары дегеніміз не? Онын алатын орны қандай?
5. Тіл жүйесіндегі тіл элементтерінің иерархиялық қатынасы
дегеніміз не? Оның алатын орны қандай?
6. Тілдік қатынастар бір-бірінен қандай белгілері арқылы 
ажыратылады?
7. Тілдің жүйелік сипэтының ерекшеліктері қандай?
8. «Жүйе» мен «құрылым» ұғымдарының айырмасы қандай?
9. Тіл жүйесінің қабаттары (ярустары) қалай анықгалады? 

Терминологнялық минимум:
Парад шмсіш ика — 1) парадигмэтикалық қэтынастарды, 

олардың топтастырылуын, қолданылатын салаларын қарастыратын 
тіл білімінің тарауы. Ол синтагматикаға карама-қарсы құбылыс бо- 
лып табылады; 2) кең мағынада — парадигматика лингвистикалық
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топтарға тэн парадигматикалардын жиынтығы түрінде танылатын 
тілдік жүйе дегенді білдіреді, ол тіл бірліктерінің тік (вертикаль) 
қаппындағы қатынастарын зерттейді.

Синтагматика — 1) тіл жүйесін зерттеудегі екі аспектінің 
бірі, оньщ негізгі нысаны — сөйлеу үстінде не мэтінде жүйелі 
орналасқан тілдік бірліктердің бір-бірімен тікелей тіркесуінен 
пайда болатын ерекше синтагматикалык қатынастарлы талдау;
2) тілдік бірліктердің арасында болатын, тура қалыптагы байла- 
нысты білдіретін -  «сөйлеуде не мэтінде бір мезгілде іске асатын 
синтагматикалық қатынас» үғымының синонимі; 3) синтагма ту- 
ралы ілім, тілдік бірліктердің көлденең (горизонтал) қалпындағы 
синтагматикалық қатынастары туралы ілім.

Иерархия -  бірден-бірге басқыштап дамыган жоғарғы және
төменгі тіл деңгеилерінщ жиынтығы.

Гомогендік жүйе -  бір текгес түлғалардан түратын тілдік
жүие.

Гетерогендік жүйе - эр тектес түлғалардан түратын тілдік
жүие.

6-такырып; Тіл деңгейлері. Грамматикалык категория-
лар

Жоспары:

1. Тіл деңгейлері туралы түсінік.
2. Грамматикалық категория мэселесі.

Негізгі әдебиеттер:

1. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Учебное 
пособие. Москва. 1979. [
3. Общее языкознание. Внутренняя структура. Москва, 1972.
4. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва, 1974.
5. Бондарко А. В. Теория морфологических категорий. Ленин- 
град, 1977.
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6. Виноградов В. В. Русский язык (грамматическое учение о 
слове). Изд. 2. Москва, 1972.

ЩІг.

7 Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Москва,
1975.
8. Штелинг Д. А. О неоднородности грамматических катего- 
рий. //Вопросы языкознания, 1959, № 1.
9. Щерба Л. В. О частях речи в русском языке. В кн.: Щерба Л.
В. Избранные труды по русскому языку. Москва, 1957.
10. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
11. Холодович А. А. Проблемы грамматической теорий. Ленин-
град, 1979.
12. Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алматы, 1973.
13. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Окулық. Алматы,
2004.
14. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.

Реферат тақырыптары:

1. Тіл деңгейлері туралы жалпы түсінік.
2. Тіл деңгейлерінің қалыптасу принциптері.
3. Тіл деңгейлерінің түрлері: ерекшеліктері, өзара байпанысы.
4. Грамматикалық категорияның тіл жүйесіне қатысы.
5. Граммаггикалык категория жэне оның мэні.
6. Грамматикалык категорияның қалыптасу принциптері.

Тест сүрактары:

53.ТІЛ деңгейлерінің басты сипаты:
A) Деңгей эр тектес тілдік единицалардан түрады;
B) Бір деңгей баска деңгейге қатыссыз болады;
C) Әрбір тіл деңгейі авгономиялық (дербестік) сипатга екені;
Д) Тіл деңгейі тек таңбалық жүйе екені;
Е) Тіл деңгейі жалпы тіл қүрылымн білдіретіні.

54.Тіл деңгейлерін жасайтын:
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A) Дыбыстар;
B) Сөздер; '
C) Морфемалар;
Д) Сөз тіркестері;
Е) Тіл жүйесінің салалары.

55.Грамматикалық категориялар:
A) Грамматикалық формалардың жиынтығы;
B) Грамматикалық мағыналардың жиынтыгы;
C) Грамматикалық формалар мен мағыналардың бірлігі;
Д) Грамматикалық деңгейлер;
Е) Лексикалық тұлгалардың грамматикалануы.

56.Грамматикалық категориялардагы магына мен форманың 
ара салмағы: Д і І І І

A) Грамматикалық форма маңызды;
B) Грамматикалық форма мен мағынаның бірлігі маңызды;
C) Грамматикалық мағына маңызды, 

д) Екеуінің ара салмағы тең дәрежеде;
Е) Грамматикалық формаларды жасаушы дыбыстар мен мор- 

фемалар маңызды.

57.Грамматикалық категориялардың тіл деңгейлеріне қатысы:
A) Тіл деңгейлерінің бэріне де қатысты;
B) Морфологиялық деңгейге гана қатысты;
C) Синтаксистік деңгейге ғана қатысты;
Д) Морфологиялық, синтаксистік деңгейлерге қатысты;
Е) Фонетика мен лексикологияға қатысты.

58.1 рамматикалық тұлға:
A) Сөздің сыртқы тұлғасы;
B) Грамматикалық тәсілдер;
C) Грамматикалық мағынаны берудің ситетикалық тэсілдері;
Д) Грамматикалық мағынаны берудің аналитикалықтәсілдері;
Е) Грамматикалық мағынаның қалыпты көрінІсін біпдіретін 

тілдік тұлға.
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59. Грамматикалық мағына:
A) Сөздердің жалпы мағынасы;
B) Сөз табындағы жеке категориялардың мағынасы;
C) Синтаксистік катеғориялар мен тэсілдер арқылы берілетін

мағына;
Д) Сөз таптары мен синтаксистік құрылымдардың 

жинақгалған, дерексізденген қалыпты мағынасы;
Е) Сөзжасам я сөз түрлендіруші қосымшалар ошдіретін

мағына.

60.Грамматикалық құрылыстың неғізі:
A) Сөз;
B) Грамматикалық категориялар;
C) Морфема;
Д) Сөз тіркестері;
Е) Сөзжасам.

61. Тұракгылық, міндеттйіік қасиеттерімен ерекшеленетін
мағына:

A). Денотаггтық мағына;
B). Коннотаттық мағына;
C). Эмотивтік мағына;
Д). Лексикалық мағына;
Е). Грамматикалық мағына.

Тапсырма:

№ 46 тапсырма. Негізгі әдебиеттерді пайдалана отырып, 
«тіл деңгейпері» таңырыбына қатысты төмендегі тапсырмалар-
ды орындаңыз:

1) тіл деңгейлері ұғымы туралы жалпы түсінік;
2) тіл деңгейлерінің қалыптасуындағы алға шарттарды

көрсетіңіз;
3) тіл деңгейлерінің эр түріне қысқаша анықтама беріңіз,
4) тіл деңгейлерінің тілдің таңбалық жүйесіне қатыстьшығын

талдаңыз;
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5) тіл деңгейлерінің тілдік жүйеге катысы туралы түсінік
оерщіз.

№ 47 тапсырма. Жалпы тіл біліміндегі және грамматика 
саласындагы еңбектерге шолу жасай отырып, грамматикалық 
категорияның өзіндік сипатын ашыңыз, атап айтқанда

1) грамматикалық категория туралы көзқарастарды;
2) грамматикалық магына туралы түсінікті;
3) грамматикалық магынаның лексикалық магынадан ажыра- 

тылатын басты белгілері туралы сипаттаманы;
4) грамматикалық түлга үгымы туралдо көзқарасты;
5) грамматикалық категорияның қалыптасуындагы магына 

мен түлганың арақатысы туралы пікірлерді;
6) грамматикалық категорияның тіл деңгейлеріне қатысы ту- 

ралы сипаттарды ашып көрсетіңіз.

№ 48 тапсырма. Тілші галымдардың тіл механизмдерінің 
маңызды бір түрі -  грамматикалық категорияга берген анықтама- 
пікірлерін салыстырыңыз және олардың грамматикалық 
категорияның қандай белгісіне мән бергендерін көрсетіңіз.

1) Грамматикалық категория сөзде жэне сөйлемде көрініс 
табатын, тілдің сипатын білдіретін жалпы грамматикалық үғымдар
(Л.И.Баранникова). '

2) Грамматикалық категория дегеніміз -  магыналары жагынан 
бір-бірінен мүлде өзгеше екі қатардагы (топтагы) түлғалардың 
қарама-қарсы қойылуы (Д.А.Штелинг).

3) Грамматикалық категория дегеніміз -  мағынасы жағынан 
біріккен формалардың, болмаса солардың жеке бөліктерінің өзіне 
тэн таңбалық сипатын білдіретін қатары (А.М.Пешковский).

4) Кез келген грамматикалық категорияның жасалуына оның 
мағынасы мен барлық формалды белгілерінің тығыз байланысы 
себеп болады. Мағынасын білмей түрып, формалды белгілерін 
анықгауға болмайды, өйткені категорияның болуының өзі онын 
нені білдіретініне тікелей байланысты. (Л.В.Щерба).
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5) Граммаггикалық кагегория дегеніміз — грамматикалық 
магыналар мен оның формалды сыртқы көрінісін білдіретін 
кұралдардың, көрсеткіштердің бірлігі (Б.Н.Головин).

6) Грамматикалық категория — белгілі бір формалар 
аркылы берілетін грамматикалық магыналар жиынтыгы, ірі-ірі 
лингвистикалық единица. Ондай единицаның аса ірілерінің бірі
-  морфологиялық категориялар, бірі -  синтаксистік категориялар
(Ә.Хасенов).

7) Дара грамматикалық мағынаны білдіретін бір ғана форма 
немесе эр сипаттағы грамматикалық магыналарды білдіретін фор- 
малар емес, біртектес, өзара ыңғайлас грамматикалық мағыналарды 
білдіретін грамматикалық формалардың жиынтығы грамматикалық 
категория деп танылады (К.Аханов).

№ 49 тапсырма. Сөздің грамматикалыц түлгачарына 
берген түрлі анықтамаларды салыстыра отырып, олардагы 
грамматикалыц тұлганы түсіндірудегі әртүрлі пайымдауды
аныцтаңыз.

1. Грамматикалық форма белгілі топтағы сөздердің 
косымшалар, грамматикалық тұлғалар (жалғау, жұрнақ) арқылы 
белгіл і жүйелі парадигма бойынша түрленуі болып табылады да, 
сол арқылы эр түлгаға сай категориялық грамматикалық мағына
беріледі (С. Исаев).

2. Грамматикалық форма өзара бірлікте болатын
грамматикалық мағына мен грамматикалық тәсілдің ара қатысы
(А.А.Реформатский).

3. Сөздің лексикалық магынасына қосымша грамматикалық
магыналарды жамайтын формаларды сөз формалары дейміз
(В.В.Виноградов).

4. Грамматикалық форма дегеніміз — грамматикалық магына
мен граммматикалық тәсіл бірлігі, грамматикалық магына мен 
грамматикалық тәсіл аркылы ара қатынасының көрсеткіші (Ә.
Хасенов).
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№ 50 тапсырма. А. Ысқақовтың «Грамматикалық фор- 
масыз грамматикапық магына болмайды, грамматикалық 
магынасыз грамматикалық форманың болуы мүмкін емес» деген 
анықтамасын қалай түсінесіз? Мысалмен дәлелдеңіз.

№ 51 тапсырма. Қазақ тілінде бар грамматикалық кате-
горияларды өзге тілдер категорияларымен салыстыра отырып,
бірінде бар категорияның екіниіісінде кездеспейтіндігіне мысал 
келтіріңіз. _

№ 52 тапсырма. Сөзді өзгертуші категоршлар мен сөз бен 
сөзді байланыстырушы категорияларга мысалдар келтіріңіз.

№ 53 тапсырма. Қазақ тілінің категорияларын орыс тілі 
категорияларымен салыстырып, олардың парадигмачық қүрамы 
бірдей ме, әлде әртүрлі ме, соны анықтаңыз.

№ 54 тапсырма. Қазақ тілінде көптік жалгаулары, сөз 
өзгерім категорияларына жата ма, элде сөз байлам категорияла- 
рына жата ма, соны аныңтаңыз.

№ 55 тапсырма. Қазақ тілі мен өзіңіз бічетін түркі, 
шет тілдеріндегі коптік жалгауларының түлгасы арасындагы 
ұцсастыц пен айырмашылықты табыңыз._

————тапсырма. Төменде берілген сөздер тобының 
грамматикалык, магыналарын аныцтаңыз:

а) үйшік, мысық, үлкен, жазды, жүзінші, атақты, көреген;
ә) теңіздер, оның, алтауы, оқытқан, шөлейт, толқын;
б) теңізде, үйге шейін, ауыл маңы, ботақан, жазыпты.

№ 57 тапсырма. Лексикалыц магына мен грамматикалыц 
магынаның бір-бірінен айырмашылыгы неде? Қазац, орыс жэне 
өзіңіз бічетін басца тілдерден мысалдар келтіре отырып дәлелдеңіз.
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№ 58 тапсырма. Мэтін үзінділерінен сөздердіц лексикалық, 
грачматикалық магыналарын анықтаңыз. Сөздің тек лексикалық 
магынасының белгілі болуы сөйлем мазмүнын толық деңгейде 
жеткізе ала ма? деген сүраққа жауап іздеңіз.

1) Бұл күндері түнге карай күн суыта түсетін болды, күз 
де таяп кележатқан. Түн түсетопырақ тез суынып, таңға қарай 
даланың үстін сор түтқандай, ақшулан, үшпа боз қырау түрып 
қалатын болды -  дала мақүлығы үшін жүғымсыз жүтаң, кедерлі 
кезең келе жатгы. Бүл өлкені жазда мекендейтін там-түм аң-құс 
енді тып-типыл, бірі жылы жаққа ауса, бірі ініне кіріп кетіп, енді
бір парасы қүмға көшкен. (Ш. Айтматов).

2) Жатақхананың үзын дэлізінің екі жағы қатар-қатар
жалғасқан ерсілі-қарсылы есіктер екен. Шеткі есікке тақай бере 
буынымды бекіткен болдым да, үйге түскен үрыдай тынысым- 
ды ішіне тартып, еісктердің нөміріне көз жүгірте бастадым... Сәл 
бөгелдім де, мүмкін алда шығар деп, екі жағыма кезек үңіліп, тағы 
іпгері жүрдім. Қанша үңілсем де алпыс екінші есікті таппадым. 
Шорылдап аққан су дыбысы естіліп жатқан ең түкпірдегі бөлмеге 
дейін бардым да, дәліздің қабырғасыа тіреліп, қайта қайттым. (Ә.
Нүршайықов).

№ 59 тапсыома. Төмендегі сөздерге талдау жасаңыз. 
Олардың қай бөлігі грамматикалық магынаны, қай бөлігі заттық 
магынаны білдіретінін анықтаңыз. Сөздерді төмендегі үлгіге
түсіріп талдаңыз.

Үлп:

Егіннін. конакка. орналас. кызылдау, оқушысы, жазгыздым_.
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№60 тапсырма. Алдынгы берілген (№2) создерді қатыстырып, 
сөйлем қүраңыз. Грамматикалық магынаның сөздердегі және 
сөйлемдердегі беріп түрган семантикалық өрісін салыстырыңыз. 
Оның міндеттілік (сөзсіздік), түрақтылық қасиеттеріне қатысты 
ой-пікірлердің дүрыс-бүрыстыгын анықтаңыз.

№ 61 тапсырма. Берілген сөз түлгаларын ортақ 
грамматикалық магыналарына қарай және ортақ грамматикалық 
категорияларына қарай топтаңыз. Үлгіні пайдаланыңыз.

Үлгі: айтты, келді, білді -  етістік түшғасы, жедел өткен шақ, 
жікт. Жалғ. III ж.

Сезімнің, алтыда, алтын, тауға, оқыңыз, келемін, үлкендеу, 
көңілді, кішірек, заңғар, барамыз, баласың, жаңғыргқан, елім, баспа- 
ханалар, үйге, студентпін, балаша, қуандың, жолдаспыз, шықтық, 
дамытты, мінезің, көрсек, жолаушыдан, көңілдер, бермексің, 
азырақ, көптеу, сөйлей, мыңдаған, кешкісін, екеулеп, айтасыңдар, 
иіске, таныды. ' '  I;

№ 62 тапсырма. Грамматикалық үгымдар, оның іилінде 
грамматикалық магынаның гылыми сипатының К.Ахановтың 
«Грамматика теориясының негіздері» (А., 1996) және С.Исаевтың 
«Қазіргі қазақ тіліндегі негізгі грамматикалық үгымдар» (А., 1992) 
еңбектерінде қалай ашылатынын сипаттап беріңіз. Мысалмен 
талдаңыз.

№ 63 тапсырма. Жалпы тіл біліміндегі «Грамматикалық 
категориялар үгымына байланысты әлем тілдері бір-бірінен: 1) 
грамматикалық категорияның саны мен қүрамына қарай; 2) белгілі 
бір грамматикалық категорияның әртүрлі қүрамда кездесуіне 
қарай; 3) грамматикалық категорияның сөз таптарына қатысына 
қарай жіктеледі» деген түжырымды таратып, түсіндіріңіз. 
Әрқайсысын мысалдармен дәйектеп беруге тырысыңыз.

№ 64 тапсырма. Берілген сөзтізбеден грамматикалық 
тәсілдердің түрлерін анықтаңыз, әртүрлі тәсілдермен жасалган
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сөздерді түр-түрлеріне бөліп жазыңыз. Грамматикалык, 
түлгаларды сөзден бөліп жазып, морфологиялъщ сіңісу және жы- 
лысу процестерін түсіндіріңіз.

Сорғыш, жасырын, шалғы, таныдық, достықтың, дәм-тұз, 
әкел, кұрт-құмырска, білезік, жол-жоба, биыл, отағасы, майшабақ, 
күнбағар, қолжазба, неке-саяқ, ішек-сілесі, шай-пай, үп-үлкен, 
ауыл-аймақ, ине-жіп, көркемөнер, көзілдірік, үйге дейін, сабактан 
соң, егіс жайында, жол үстінде, сегізкөз, күндіз, қарақат, сексен, 
түрегел, айта бер, отыра қалды, көгере бастады, эсемпаз, жемқор,

алабота
сұрт.

кенетген, қаптесер, қапысын табу, торғай, міз бақпау, тасыраю,
ақсакал

тінтіну.
кызғыш, сэресі, мүсірке, тосырқа, ашырқан, шамырқан, шіміркен, 
бүкшеңде, жігерлен, адамшылық, тьщғьшықгы, т.б.

ерекше
сөздердің лексикалыц магыналарын аныцтаңыз, сөздіктерді

Және
жүргізщіз

Төсек орны, дөңгелек үстелі, тегенесі, кесесі біріне-бірі сай
томашадаи

қана Шәкет сырлы қасықтай сары ожаумен қымыз сапырып отыра- 
ды. Мұрты тоқпақгай түксиген сары жігіт сырғып орын беріп, оты- 
рысымен кесесін ұсынады. Бұл қаланың бір жақсы жері — қазақтың 
оқыған балаларын сыйлайды. Балалары үлкендерін сыйлайтын
оолғаны гои.

күлмеңдеп
қарайды.

- Бір шерік қымыз... Шәкет
жылп етіп, бір үлкен бөтелкені алып келеді. Даярлап қояды- 
ау деймін. Кемешті сары тегешті алдына такап қойып, тоңкере 
лыкытып. бүрап-бұрап шорылдатып қымызын лезде құя қояды.
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Қою сары қымыз көбігі бұрқырап, быжылдап иісі кеудеңді жарады 
(Ж.Аймауытов). І  4 Щк

№ 66 тапсырма. Мзтін үзінділеріндегі сөздерді талдай оты- 
рып, грамматикалық тәсілдердіц грамматикалық магыналарды 
білдірудегі қызметін көрсетіңіз.

1. Түлкі жалт беріп, әрірек барып, Едігеге карап шокиып 
отырып алды. Едігенің бір байқаганы түлкі не бүган, не бүл 
жақтагы әлденеге кедерлі-мүңлы көзбен тесіле қарап қалган 
сияқты көрінді. Мүнда не іздеп, не дәметіп келді екен? Электр 
шамының жарыгына алданып келді ме, әлде аштык айдап келді 
ме екен? Бүл арасы Едігеге жүмбак болып көрінді. Ау, құдай, өзі 
айдап келіп түрганда, таспен тарс еткізіп неге үрып алмасқа? Едіге 
еңкейіп, жерді сипалап, ірірек тас іздеп тауып алып, дәлдеп түрып, 
сермей берді де, қолы сылқ етіп түсіп кетті, тасты тастай салды. 
Тіпті лезде терлеп қоя берді. Апыр-ай, адам баласының ойына нелер
кіріп-шықпайды десеңші! Сүмдық-ай, түлкіні таспен үра берейін
дегенде элдекім айтқан бір жайт сап етіп есіне түсті. Кім айтып
еді соны? Жол жөндеуші қулардың бірі ме еді, элде элгі суретші
ме, жоқ, сірэ, Сәбитжан шыгар? Иэ, сол гой, бар болғыр, эйтеуір,
жүртты аузына қаратпақ болып, ойдан - қырдан айтпайтын әңгімесі 
жоқ. 'ё

Апыр-ай, көрер көзге көпе-көрнеу көкемылжың болып өскенін
айтсаңшы. Бір қарасаң -  тәп-тәуір жігіт сияқты. Білмейтіні жоқ,
жагын безеп сайрап түр, а бірақ берекесіз болганда берекесіз. Әкесі
марқүм оны оқытпаган интернат, институт атаулы бүл төңіректе,
эй, қалмаган шыгар. Бірақ не керек, жөнді адам шыга қоймады.
Мақтанқүмар, тост көтеріп, көптіріп сөйлеуге эуес-ақ, бірақ пәтуа
жоқ. Әкеге тартып үл тумас, дипломы бар деп кеудесін кергенмен
Қазангаптың тырнагына да татымас боркемік болып шыкты. Е,
мейлі, тэңірі бетінен жарылқасын, қалкайып тірі жүрсе болыпты 
да? (Ш. Айтматов).

2. Оның қанында не бар, не жогын тексергемін жоқ, білмеймін. 
Өйткені мен дәрігер емеспін. Бірақ журналист те дэрігер сияқты, 
ол да өзінің тексерген ісіне диагноз қояды, операция жасайды -
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кемшіліктен құтылудың жөнін көрсетеді. Дэрігер операцияны -  
адамның тэніне, журналист -  жанына жасайды. Теріс диагнозбен 
жанға жасалған операция адамды өмір бойы мүгедек етеді, сөйтіп 
оны баспасөзге деген сенімнен айырады, оған өштестіреді. Бүл 
жалпак жүргқа жария болады. Ал тэнге жасалған операция теріс 
болса-адам өледі, ештеңені білмейді, ешкімге айтаалмайды. Өлген 
адам тіріге қорқынышты емес. Екеуінің тағы бір айырмашылығы
-  дәрігер адамның бойынан ауру тапқанда оған жаны ашығанын 
айқын аңғартпайды, ішінде сақтайды; журналистің эр адамның 
бойынан кемшілік көрген сайын жаны ауырады, «бүл сорлы 
мүндай кесірге қайдан тап болды екен?» деп, өз-өзінен қиналады. 
Мен де қинала отырып, командировкадан қайтқаннан кейін, «Ала- 
тау жүлдызына» «Ескі досқа хат» деген үлкен мақала жаздым. Мен
сендерге соңын ғана оқып берейін, қыздар.

Мен, арт жағымда, ақ жастықгың қасында жатқан қоңыр 
папкаға қол создым. Онда менің «Алатау жүлдызында» жарияланған 
барлық мақапаларымның қиындылары бар еді. Жомартбекке 
көрсетіп мактанайын деп облыстан Алматыға әдейі ала келген 
едім. Жомартбек жоқ болгандықтан келгеннен бері беті ашылмай 
жатқан бүл папканы, мүмкін, Меңтай мен Майраға көрсетермін 
деп, багана осылай қарай шығарда қолтыгыма қыса салғамын. (Ә.
Нүршайықов).

3. Әрқайсысының мінезі эр түрлі, қалай сөйлеу керек? «Зерт- 
те!» -дейді Жанкей агай. Бірқатар тірі адамды қалай зергтерсің! 
үйлесе алмай-ақ қойдым. Амалов Жанкей ағайға тағы келдім. Қара, 
үйрен, -дейді, -әр адамның үйіне бар, хал-ахуалы қалай? Семьясын-
да қандай адам? Несі бар, несі жоқ? Мұктаж емес пе?

Киім-кешек, тамақтары жоқ емес пе? Жалпы, бала-шағасы 
алдында өзін қапай ұстайды? Сонсоң жұмыстағы тәртібіне қара. 
Қандай қателіктері бар? Оны қалай түзетуге болады. Соны ойлан. 
Сосын үйдегі қылығы мен жұмыстағы қылығын салыстыр.

№ 67 тапсырма. Мәтіндегісөздерді морфологиялыцжшынан 
талдсій отырып, граммапіикалық мавына мен грамматпикалық 
тпұлганы тпауьіп түсіндіріңіз. Грамматикалық категорияның 
жасалуындагы магына мен түлганың ара салмагын ажыратыңыз.
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Өзі сияқты бізге ашық та ақкөңіл, үлкен ақыл иесі адамы 
ретінде әйел Шахзада да қатты үнады. Кейде сөз атасын сөз қуалап, 
кейін айтагын нэрсең эуелі айтылады. Сол сияқты мен де алдын апа 
айтып қояйын, Акжалдың талай-талай азаматтарының өмір жолы, 
еңбегі, іс-әрекеттерімен танысқан-ды, үмыт қалған адам-қасымда 
жүрген, біз сүрамаппыз, өзі айтпапты, демек, біз жазатын очерк- 
әңгімелердің бас кейіпкері болайын деген оның ойына да келмеген. 
Бүл үлкен мәдениеттіліктен туатын үлкен қарапайымдылық бола- 
тын. (I. Жансүгіров).

№ 68 тапсырма. Берілген тапсырмадан грамматикалыц 
категорияның цалыптасуындагы граммат икал ы қ магынаның 
қызметі, салмагы грамматикалық түлгага қараганда басым 
екендігін анықтаңыз. Грамматикалық магынаның екі жақтылық 
рөлі дегенді түсіндіріңіз. :

Мидай жазық, кең дала, жел жоқ. Күн шуақ. Аспанда ақ 
сабынның көбігіндей, ақ мақтадай ақ бүлттар. Дегенмен шеке қызар, 
ми қайнар уақыт. Инелік, шегіртке, бөгелек, масаның қалың шөптің 
арасынан үшып, әуені қаптап, шарықгап, олай-бүлай жүйткіп шыр- 
шыр етіп, қанаттары дырылдап, ызылдаганнан басқа, екі аттың 
пысқырып, қүирығы суылдап, аяғын тебініп, бөгелек шаққанынан 
басқа, анда-санда шық-шық еткен торғайдың даусынан басқа 
жаңғырыққан ешбір тықыр не бір үн естілмейді. Қаргқожа сайын 
далада киімін шешіп, жайрап, көйлекшең, жалаң бас, көк шөпке 
бауырын төсеп, күнге қарап, қышқыл маңдайынан тері шып-шып 
шығып, кітабын оқып жатыр. Оның кітапқа ынталанғандығы сон- 
ша, жан-жағына да қарамайды, анда-санда мұрнын да тартып 
қояды, демін де білдірмей апады. Ол екі атты да үмытып кетгі. 
Оқыған сайын ажарланады, бет-ауызы балбырап, иегін созып, көзін 
қадап, қағазды жеп қоятын тэрізді...

Әлден уақытта аяғына жетті. Ол кітапты жаппай, ойланып, 
басын шайқап, таңдайын қағып біраз жатты. Содан кейін кітапты 
басынан аяғына шейін бір қарап шықты да, басын көтерді. Қараса, 
шыбындаған екі ат жылжып, едәуір жерге барып қалған екен. 
Далада жапғыз екенін сонда сезіп, жалма-жан киімін киіп, ат-
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тарына барды. Мініп алып аулына тартты. Қаргқожаның есі-дерті 
оқуға кетті. Өзіне-өзі «оқимын» деп серт етті. Қалай оқиды? Қайдан 
окиды? Қайда барады? Қаражатты қайдан табады? О жағымен ісі 
болмады, ойына да келмеді, қайтсе де оқымақ болды. Бұрынғы 
бұлдыр-салдыр ойларына мына шәкіртпен эңгімелескені, мына 
кітапшаны оқығаны, олардан шығарған түйіні бір қазық, бір тиянақ 
болды (Ж. Аймауытов).

№ 69 тапсырма. Жіктік жалгауының грамматикапыц тұлгасы 
мен қызметін анықтаңыз. Тәуелдік жалгауымен салыстырыңыз. 
Жалгау түрлерінің (жіктік, септік, тэуелдік) парадигматикалық 
байланысуын түсіндіріңіз.

Әрине, халықаралық ПЕН-клубтың түйінді мәселелері сек- 
цияларда емес, Конгресс делегаттарының үлкен басқосуларында -  
пленарлық мәжілістерде сөз болғанын баса айту керек. Жэне мүнда 
тек халықаралық ПЕН-клубтың ішкі-сыртқы жагдайлары ғана емес, 
аса ауқымды проблемалар -  бүгінгі күні элемдегі эр түрлі елдердің 
жазушыларын толгандырып та, аландатып та отырған жайттар 
сөз болды. Мэселен, адам құқықгары, сөз бостандығы, жазушы 
еркіндігі секілді мэселелер. Мүндай орында, мүндай мінберден 
жалпы жүрттың жүрегіне жетер сөз айту үшін, асылы, ол сөз - өз 
ішінде пісіп-жетілген, он ойланып, жүз толганған сөз болу ке- 
рек. Жэне де тек «аузыңа дуа дарыған» айтулы талант қана емес, 
әлем халықтарына аты-жөнің танымал тарлан болуың да керек пе 
екен? Конгресс делегаттарының үлкен басқосуларының бірінде 
Қазақ ПЕН-клубының президенті Әбдіжэмил Нүрпейісов мінбеге
көтерілді («Ана тілі» газеті).

№ 70 тапсырма . Берілген сүрақтар бойынша№ 7 тақырыпта 
қамтылган жайттарды нақты түрде жазбаша дәйектеңіз.

1. Әрбір тіл деңгейінің өзіне тэн ерекше сипаты . . .
2. Тіл деңгейлеріндегі тіл бірлікгерінің өзара қарым-қатынасы

3. Тіл деңгейлері туралы идеяны қалыптастырушы тіл білімі
Ф 0  Ф
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4. Грамматикалық категорияның қалыптасуындағы рөлі ба-
сым ұгым . . .

5. Г рамматикалық мағына берудің қазақ тіліне тэн негізгі
тәсілі. . .

б.Тұрақтылық, міндеттілік қасиеттерімен ерекшеленетін
мағына. . .

7.Грамматикалық магынаның қалыпты көрінісін біідіретін
тшдік тұлға...

Бақылауга арналған сұрақтар:

1. Тіл деңгейлері дегенді қалай түсінесіз?
2. Тіл деңгейлерінің қалыптасу принциптері қандай?
3. Тіл деңгейлерінің қанша түрі бар?
4. Тіл деңгейлерінің тілдік жүйеге қатысы бар ма?
5. Тіл деңгейлерінің тілдің таңбалық жүйесіне қатысы қандай?
6. Грамматикалық категория дегеніміз не?
7. Грамматикалық категория қалай қалыптасады?
8. Грамматикалық категорияның қалыптасуында тұлға мен
мағынаның ара салмағы қандай?
9. Грамматикалық категорияның тілдің қай деңгейлеріне 
қатысы бар? и

Термннологнялық минимум:

деңгейлері - жалпы тіл жүйесіне кіретін
бөлімдер, олардың эр қайсысы оздеріне тэн бірыңғай тіл бірліктері

Деңгей
-------  -  «г

тек деңгейлік ережелерге бағынатын, яғни парадигматикалық және
синтагматикалық
түсуге қабілетті тіл бірліктері ғана ие болады.Бір тіл деңгейіндегі
тіл бірліктері басқа тіл деңгейімен иерархлялық (сатылық) қатынас 
арқылы байл анысқа түсед і.

Тілдік контактілер — бір немесе құрылымы
мен сөздігіне ықпал ететін екі не одан да көп тілдің бір-бірімен 
байланысқа түсуі. Тілдік контактілердің әлеуметтік жағдайлары әр 
түрлі этникалық, тілдік топтардың шаруашылық, саяси т.б. себеп-
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термен бір-бірімен жиі қарым-қатынасқа түсуі арқылы анықгалады. 
Тілдік контактілер - эр түрлі тілде сөйлеушілердің үнемі байланыс 
жасауы нәтижесінде пайда болады, ондай жағдайда сөйлеушілер 
бір мезгілде екі тілді бірдей пайдалануы немесе әрқайсысын жеке 
қолдануы мүмкін. Нейролингвистиканың жаңа мәліметі бойынша
Тілдік контакгілер екі тілде сөйлеушілердің әрқайсысының өзі 
арқылы іске асырылады: мидың бір сыңары (әдетте сол жағы) бір 
тілді меңгереді, екінші сыңары (оң жағы) екінші бір тілді түсінеді не 
белгілі мөлшерде біледі. Ми сыңарларының арасындағы байланыс 
арқылы тілдік контактілердегі бір тілдің формалары мидың басқа 
сыңарына беріліп, басқа тілде айтылуғатиіс мэтінге қосылады.

Грамматикалык категсюия — мағынасы біртиптес 
грамматикалық түлғалардың бір-бірінен өзгеше жүйесі. Бүл жүйеде 
кагегорияландыратын белгі басты қызмет атқарады. Грамматикалық 
категория үғымына байланысты әлем тілдері бір-бірінен: 1) 
грамматикалық категорияның саны мен қүрамына қарай; 2) бір 
грамматикалық категорияның ішіндегі қарама-қарсы түрған 
мүшелер санына қарай; 3) белгілі бір категориялардың қандай сөз
таптарына кіретініне қарай жіктеледі.

Грамматикалык магына — тілде қалыпты сипаты бар 
(стандартты) сөздер тобы мен сөз түлғаларына, синтаксистік 
қүрылымдарға тэн жинақгы, дерексіз тілдік мағына.

Грамматикалык түлга — грамматикалық мағынаның қалыпты 
(стандартты) көрінісін білдіретін тілдік белгі.

7-такыпып: Тілдін даму заңдылықтары.

Жоспары:

1. Тілдің қүрылымдық жэне қызметтік, функциялык дамуы.
2. Тілдік өзгерістердің ішкі, сыртқы себептері.

Негізгі әдебиеттер:

1. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
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2. Бодуэн де Куртенэ. Избранные труды по общему языкозна- 
нию. Том 1. Москва, 1963.

3. Соссюр Ф.де. Курс общей лингвистики. (Внутренние и 
внешние элементы языка. Үзінді). Қараңыз: Хрестоматия по язы- 
кознания ХІХ-ХХ веков. Составил В.А. Звегинцев. Москва, 1956,
С. 334-336. ' 1 ^

Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Учебное по- 
собие. Москва, 1979.

Общее языкознание. Формы существования, функции. исто- 
рия языка. Москва. 1970.

Степанов Ю. С. Основы общего языкознания. Москва, 1975. 
Лингвистический энциклопедический словарь. Москва. 1990. 
Аханов К. Тіл білімінің негіздері. Алмагы, 1973.
Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулык. Алматы,

2004. »
Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.

Реферат тақырыптары:
1 .Тіл дамуының шаргтары мен себептері.
2.Тіл дамуының диахрондык, синхрондық қырлары.
3. Тіл дамуына әсер ететін экстралингвистикалық факторлар.
4. Тіл дамуына әсер ететін интралингвистикалық факторлар.
5. Тілдің функциялық қызметі.
6. Тілдің құрылымдық қызметі.
7. Тілдің функционалдық қызметі мен дамуының арасындагы 

байланыстар. ;
8. Қазақ тілінің функционалдық кызметінің тіл тарихындагы 

дэрежесі.

Тест сүрақтары:
62.ТІЛ дамуына эсер ететін жағдайлар:
A) Тілдің ішкі құрылымдық заңдары;
B) Сыртқы жағдайлар;
C) Тіл дамуының ішкі заңдылықтары мен сыртқы жағдайлар; 
Д) Қоғамдық-әлеуметтік өзгерістер;
Е) Халықтың этникалық құрамы.
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63. Экстралингвистиканың қарастыратыны:
A) Тілдің ішкі магыналық жагы
B)Тілдің сыртқы құрылымдық жағы;
C) Тіл біліміндегі бағыттар;
Д)Тілдегі кірме сөздер;
Е) Тілдің сыртқы дүниемен , қоғаммен байланысы.

64.Тілдің өте баяу дамитын сапасы:
\  А) Грамматика;

B) Лексика;
C) Семантика;
Д) Сөз тіркестері;
Е) Терминдер.

65.Тіл дамуының негізгі жалпы заңдылыгы:
A) Сагылап даму;
B) Тоғысу;'
C) Революциялық жол;
Д) Тілдердің бір-бірен әсері;
Е) Эволюциялық жол.

66.Тілдің функциялық негізгі қызметі:
A) Тілдің қарым-қатынастық қызметі;
B) Тілдің танымдық, экспрессивтік қызметі;
C) Тілдің эмоционалдық қызметі,
Д) Тілдің метатілдік қызметі;
Е) Тілдің таңбалық қызметі.

67.ТІЛ дамуының негізгі көрсеткіші:
A) Тілдің формалары мен варианттарының дамуы;
B) Тілдің мағыналық дамуы;
C) Грамматикалық категориялардың дамуы;
Д) Тілдің функциялық қызметінің дамуы;
Е) Тілдің таңбалық қызметінің дамуы.

68.ТІЛ дамуына әсер ететін негізгі сыртқы жағдайлар:
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A) Халықтың әлеуметгік құрамы;
B) Қогамдық - әлеуметтік өзгерістер;
C) Ғылым , техника;
Д) Идеология;
Е) Көркем әдебиет.

69.Тілдің өзгеріске бейім саласы:
A) Лексика;
B) Морфология;
C) Фонетика;
Д) Синтаксис;
Е) Семантика.

*
70. Тіл дамуында ұқсаіу заңдылыгы бойынша жасалган 

сөздер: .  ̂ .... : ,
A). Жарыссөз, пікірталас, ойталқы;
B). Мәжіліс, багдаршам, жиналыс;
C). Оқырман, тыңдарман, қадырмен;
Д). Жұмысқа бару, пікір алысу, сұхбат беру;
Е). Салауатты, мәдениетті, өнерлі.

71. Тілде дифференциация заңы бойынша жасалган сөздер:
A). Аларман, көрермен, беремен;
B). Ғылым, ілім, білім;
C). Үшақ, сэлемдеме;
Д). Баратын, баратұгын;
Е). Станция, ыстансия.

72. Субстрат процесі:
A). Жеңген тілдің құрамында сақгалып қалган жеңілген тіл 

қалдыгы; ’ ’
B). Тіл дамуына әсер етуші интралингвистикалық фактор;
C). Достық қатынастагы тілдердің өзара эсерлері;
Д). Келімсекгер тілінің жойьшуынан қалган қалдық;
Е). Тіл дамуындагы топтау, біріктіру тәсілі.

73. Суперстрат процесі:
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A). Жеңіпген тілде сақталып қалған жеңген тілдің іздері;
B). Жеңген тілдің құрамындағы жеңілген тілдің іздері;
C). Тілдер дамуындағы бөлшектену процесі;
Д).Тілдер дамуындағы ұқсату принципі;
Е). Келімсекгер тілі.

74. Интерстрат:
A). Жеңілген тілде сақталып қалған жеңген тілдің іздері;
B). Диффузды тілдің ұсақ диалектілерге бөлшектенуі;
C). Достық қатынастағы тілдердің бір-біріне тигізген эсерлері; 
Д). Жеңген тіл құрамындағы жеңілген тіл қалдығы;
Е). Тілдердің бірігіп күрделенуі.

Тапсырма:

№ 71 тапсырма. Тіл дамуының заңдылыцтарын зерттеген 
еңбектерді сараптау барысында мына тәсілдерге түсініктеме
беріңіз:

1) синкретизм заңдылығы;
2) аналогиялық принцип құбылысы;
3) дифференциация заңы;
4) интеграциялау заңы;
5) абстракциялану заңы.

№ 72 тапсырма. Негізгі және цосымиіа әдебиеттерді негізге 
ала отырып, тіл дамуына әсер етуші жагдайлардың сипатын:

1) қоғамдық-әлеуметпк өзгерістердің;
2) тілдердің өзара қарым-қатынасының;
3) тілдің ішкі құрылымдық заңдарының;
4) ғылым мен мәдениет саласындағы өзгерістердің әсерін

баяндаңыз.

№ 73 тапсырма. Интралингвистиканың негізгі ішкі салала- 
рына тоцталып, әрцайсысының мацсат-міндеттерін, озара бай-
ланысын аныцтаңыз.
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№ 74 тапсырма. Экстрлингвистиканың негізгі ішкі сдлапа- 
рына тоқталып, олардың мақсат-міндеттерін, өзара байланысын 
анықтаңыз. 1

№ 75 тапсырма. Тіл дамуына себепші болатын 
экстралингвистикалық факторлардың бірі -  тілдердің қарым- 
қатынасы мен өзара әсері екендігін анықтаңыз. Тілдердің бір- 
бірімен қарым-қатынасы нәтижесінде пайда болатын субстрат, 
суперстрат, интерстрат құбылыстарына сипаттама беріңіз. 
Мысал келтіріңіз.

№ 7 6  тапсырма. Қогамдық-әлеумерітік өзгерістердің тіл 
дамуына әсер ететін сыртқы жагдайлардың ең күштісі екендігін 
түсіндіріңіз. Тіл дамуына ықпал етуші бүл экстралингвистикалық 
факторды тәуелсіздік жылдарындагы қазақ, қыргыз, өзбек т. б. 
тілдер сипаты арқылы талдаңыз. Мысал келтіріңіз.

№ 77 тапсырма . Тілдің лексикалық қүрамының негізгі даму
жолдарын: 1) әр тіідің өзіндік байыргы материсиідары негізінде;
2) басқа тілдерден сөз қабылдау негізінде жүретіндігін дәлелдеңіз. 
Мысал келтіріңіз. %

№—78 тапсырма . Мәтіндерді оқып шыгып, дауысты, дау- 
ыссыз дыбыстар жүйесінің дамуындагы дифференциальды жэне 
интегральды белгілерді санамалап беріңіз.

Ымырт. Күн бесінге таянғанда, төстегі ауылдан шыққан 
үш салт атты ойға қарай борандатып барды да, тоғай арасындағы 
жолға түсіп, батысқа қарай сар желіп жөнеп кетті (М. Мағауин). 
Түлкі келіп үраны жағалады, Мазақ қылып арсылдап абалады. 
Мықгысың ғой, секіріп шығарсың деп, Күлкіменен қасқырды та- 
балады (Ш. Қүдайбердиев). Ар-үят адамдықгы арам қылып, Бэрін 
саған жүмсадым, қуандың ба? Сен үшін жақынымды жат қылып ем, 
Қайрылып, қам көңілімді жүбатгың ба? (М. Жүмабаев). Мың бей- 
нетпен тапқанымды кім білед? Әлде өлім сол күндерде айтар ма, 
Жүрегімді қалың түктер басты деп. Бар тілекпен мені үміт кесті
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деп. Ар-ұяттан біржола баз кешті деп, Әрбір аю жүрегіңді тыр- 
насын, Әрбір қонақ, өзі келген шақырмай, Әр деген бір әңгіменің 
тынбайтын, Әр деген бір қарыз берген қатал бай (Ж. Аймауытов).

№ 79 тапсырма. Өзіңіз бііетін тілдерден сөз, сөз түлгаларын 
мысама келтіре отырып, фонемалардың магына ажыратушылыц 
қызмепин көрсетіңіз.

№ 80 тапсырма. Тіл дамуы тарихындагы фонетикалъщ 
заңдылъщтарды атаңыз. Олардың дүниежүзі тілдеріне 
қатысты-чыгын (кездесетін, кездеспейтінін) талдаңыз.

№ 81 тапсырма. Тіл дамуындагы конвергенііия қүбылысына 
түсінік беріңіз. Тілдің фонетикалық жүйесінің дамуына бүл 
қүбылыстың арақатысын талдаңыз. Қазақ тілінен және өзіңіз 
бічетін өзге тілдерден мысал келтіріңіз.

№ 82 тапсырма. Тіл дамуындагы дивергенция қүбылысына 
түсінік беріңіз. Бүл қүбылысты конвергенциямен салысты- 
рып, өзара үқсастық белгілері мен өзіне гана тән сипатын 
ашыңыз. Қазақ және тагы басқа түркі тілдерінен дивергенция 
қүбылысының нәтижесіне мысал келтіріңіз.

№ 83 тапсырма. Тіл дамуындагы фонетикачық 
заңдылықтардың сөздердің семантикалық жақтан өзгеру, 
даму заңдылықтарымен бірлікте болатындыгын талдаңыз. 
«Фонетикалық заңдар мен семантикачық заңдарды үштастыра 
білу -  тіл тарихын, оның даму жолдарын танып білудің кілті» де- 
ген тіл біліміндегі пікірді өздігінше түсіндіріңіз.

№ 84 тапсырма. Берілген сөздер мен сөз тіркестерін 
фонетикачық заңдылықтардың түр-түріне топтап жазыңыз. 
Олардың тілдің дыбыстық дамуының негізгі көрсеткіші екендігін 
түсіндіріңіз. Семантикалық даму жагына да көңіл бөліңіз.

Шаш, сас, бас, аш, ас, қүш, құс, жол, сол, шол, басшы, күздік, 
жаздық, апып бер, түлкі, күлкі, беріп жібер.
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М—85—тапсырма. Қазац орфографиясы мен орфоэпиясы
цібылысына арнаіган ецбектерчен танысып, ңазіргі қазақ тЫ 
дамуындагы дұрыс жазу; дұрыс айтх нормаіарын аныктаныз.

Тілдерд,
іяииячық оазас

ен айлтушылық фонеткиа жүйес 
тде кері жагдай т гы за ма? Шыа

таіқырма. Тілдіңлексикалық қураиының
риялар ішіндегі ең өзгерімпаз. даиыг
тустоіріңіз. Лексикаіық қураиның ти дииуы барышткі жіресе.
қии цаоаттары 
келтіріңіз.

Мыі

№88 іші£ЬфМіС өэОікқураиныңөэгеруі ташё\?пр&ц€етерітк' 
ішкі фактор.іарОың эсері кушті ие. э.кУе сыртқы факториір ерек• 
ше ықпаюы ма: Анықтап талкіңы

Ю ШКМрщ. ГікУщ іексика қаоатының гтпы^уының
негигі амал-гтсілдерін, жххнкгрын атаңыг Төменде берілген
сө ідер қазіргі қсиақ тһінде қанОай жолдар арқылы жсісаігандыгын 
көрсетіңіз. ;

1 'кұшақ, дипломаг (сомкенің түрі), джинсы, ксңшар. аэроша-
іара

^  [йцсьірма, Берііген стдерді, соз тіркестерін пШ
Оамуының ішкі іаңОьсіықтарының қайсысы арқыіы жасапшнын

ттарга

Окырман. қадырмен, бараі ын. баратүгын. үшақ, ғыльім, 
ілім, білім, тыңдарман, салауатты, мәдениетті, внерлі. жұмысқа
бар>, пікір алыс\, аларман, берермен. сұхбат берү, мәжіліс. жина- 
лыс, хаттама, сэлемдеме, кепілдеме, уэждеме
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№ 91 тапсырма. Тілдің грамматикалық құрылымының өте 
баяу өзгеріске ұиіырауының себебін аныцтаңыз. Грамматикалык, 
құрылымның дамуында тілдік өзгерістер оның қай саласын- 
да көбірек ушырасады, морфологиялық саласында ма, әлде 
синтаксистік қүрылымында ма? Мысалмен талдап түсіндіріңіз.

№ 92 тапсырма. Төменде «Далауалаятының газеті», «Айқап», 
«Қазақ» басылымдарынан алынган үзінділерді морфологиялық- 
синтаксистік түргыдан тачдай отырып, қазіргі қазақ тілінің 
грамматикалық қүрылымының алдыңгы кезеңмен салыстырганда 
өзгеріске түсіп, дамып, жетілгенін анықтаңыз.

1) Осыған қарағанда көрініп тұр жатақдың ұлғаятын 
себебі уақгысымен егінғе айналыспағаннан екені һэм егін салуды 
бағзыларының білмейтүнінен екендігіжәне бар қарасынан айры- 
лып қалған соң егін салуға шамасы келмей қалатұнынан. («Дала
уалаятының газеті»);

2) Әй, жігітгер бүгін мен бек куанып отырмын, біздің
халықгың баяғыдан бері қол болып, айналасында не болып 
жатқанын көре алмай, туып, өсіп-өніп келе жатқан қараңғы үйінің 
көп терезелерінің біреуінің ашылғанын естіп... Біздерге де ақ пенен 
қараны, халал мен харамды, жақсы менен жаманды айыратын, 
халық үшін өзін қүрбан қылатүғын адамдарға қарайтүғын көзбенен 
қарап, қарамызға мэз болып жүр-ау, қайдан білсін, біздің арамыз- 
да адамның беті қойдың кенесі сықылданып күнін өткізіп жүрген
адамдардың көп екенін («Айқап»);

3) Италиялық былай деп еді сонда отырған протыстант
тобы сүрланып италиялыққа айтты: «Қалайша сіз жалғыз сауап 
жол өздеріңізде дейсіздер? Жадыңызда болсын, сауап таббындар 
Ғайсаның дүрыс «Інжілімен» ғамал қылғандар». Нағыз хақ дін 
біздікі деп бекер айтасыздар, алты жүз жыл жолды «Інжіл» қалып, 
«Қүран» келгенінен. Сауап ең ақырғы пайғамбар Мүхаммедтің 
жолында. Өздерініз айтып отырсыздар ғой, яһуди діні нашар деп, 
нашарлығының ыспаты жайылмай, қауымы азайып қүрып бара
жаггқаны деп («Қазақ»).
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№ 93 тапсырма. Тіл дамуындагы тілдің қүрылымдық дамуы 
және функционапдық (функциялық) дамуы дегендерге сипаттама 
беріңіз. Әрқайсысының пайда болуына ықпал етуші факторлароы 
анықтаңыз. Себебін түсіндіріңіз. Я

№ 94 тапсырма. Көрсетілген тапсырмалар бойынша жеке- 
жеке жазбагиа жауап жазу арқылы семинар тақырыбының ныса- 
нын өз бетіңізше қорытындылаңыз._

1. Белгілі бір дэуірдегі біртүгас тілдіңөз ішінен ыдырап, жеке
диалекплерге, тілдерге оөлшектену процесі. . .

2.Жеке диалектілердің, тілдердің бір-бірімен жакындасу,
оірігу процесі...

3. Тіл дамуындагы ұқсату құбылысы . . .
4.Тілдің ішкі жүйелік құрылымын звргтеуші саласы . 1.
5. Келімсектер тілінің жойылуынан қалған қалдық іздері. . .
6. Тілдің сыртқы дүниемен байланысын зерттеуші саласы . . .
7.Тілдер тогысуы кезінде жеңген тілдің қүрамында сақгалып 

қалган жергілікті тілдік қалдық. . .
8. Достық қатынастагы тілдердің бір-біріне тигізген әсерлері

#  (В ш

Бакылауга арналган сұрактар:

1.Тіл дамуы қалай жүреді?
2.Тіл дамуына қандай факторлар әсер етеді?
3.Тіл дамуына әсер етуші экстралингвистикалық жагдайлар 

қандай?
4.Тіл дамуына әсер етуші интралингвистикалық жагдайлар 

қандай?
5.Тілдің функциялық қызметі мен функциолналдық стильдер 

арасында айырмашылык бар ма?
6.Тіл дамуына эсер еіуші сыртқы жагдайлардың ішіндегі ең 

негізгісі қайсысы?
7.Тілдің функциялық қызметі дегеніміз не?
8.Тілдердің дифференциациялануы мен интеграциялануы 

дегеніміз не?
9. Әртүрлі диалектілердің дамуы туралы не білесіз?
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Терминологиялық минимум:

Аналогиялык приниіт -  бір тіл бірлігінің формалды немесе 
семантикалық жагынан басқа тіл бірлігіне ұқсасу үдерісі. Сөйлеу 
процесіндегі қүрылымдық үлгілердің негізінде аналогиялық прин- 
цип арқылы жаңа тіл бірліктері жасалады. Аналогиялық принцип 
сөз формасының фонетикалық жолмен өзгеру інен басқаша. Ол тілде 
бұрыннан белгілі өнімді үлгілердің жаңғырып қайталанып отыруы- 
на мүмкіндік береді. Осы тұрғыда аналогия сөзжасам процесінде
айрыкша орын алады.

Субстрат -  екі тілдің тоғысуы кезінде жеңген тілдің 
кұрамында сақгалып қалған жеңілген тілдің іздері. Субстрат 
жергілікгі байырғы тұрғындардың келімсектермен этникалық 
араласуы нәтижесінде қостілділік арқьшы туған тілдік ықпалды
білдіреді.

Суперстрат -  байырғы тұрғындардың тілінде сақталып 
қалған келімсектер тілінің іздері. Суперстрат ұғымын субстратқа 
антоним ретінде В. Фон Вартбург енгізген.

Адстрат -  халықгардың ұзақ уақыт қатар өмір сүруіп қарым- 
катынаста болуы нәтижесінде бір тілдің басқа тілге әсер етуінен 
туған тілдік белгілердің жиынтығы. Ол субстрат пен суперстрат 
терминдеріне қараганда тілдік қарым-қатынастың бейтарап қалпын 
көрсетеді, онда этникалық ықпал нэтижесінде бір тіл басқа тілге
сіңісіп кетпейді.

Интралингвистика — тілдің ішкі жүйелік құрылымын, 
жүйе элементтерінің бір-бірімен қарым-қатынасын зерттейтін тіл
білімінің саласы.

Экстралингвистика — тілдің сыртқы дүниемен, қоғаммен 
байланысын зерттейтін тіл білімінің саласы.
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8-такырып: Тарихи-әлеуметтік территориялык тілдік 
қүрылымдар мен бірліктер.

Жоспары:

1. Тілдік одақ мәселесі және оныц тілдердің типологиялык 
топтастырылуына қатысы.

2. Тілдер семьясы және оның тіідердің генеалогиялык топта- 
стырылуына қатысы.

Ыегізгі әдебиеттер:

2006.
Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад.

1969.

Лингвистический энциклопедический словарь. Москва, 1990. 
Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Москва,

2004.
Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,

Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алмагы, 2005.

Реферат тақырыптары:

1. Тілдік одақ туралы жалпы түсінік.
2. Тілдердің қарым-қагынасы және өзара төркіндестігі
3. Ностратикалық тілдер мэселесі.

Тест сүрақгары:

75. Тілдік одақ:
A) Тілдердің генетикалық туыстыгы;
B) Ностратикалық тілдер;
C) Біртүтас географиялық кеңістікте қалыптасқан тілдердің

тарихи бірлігі;
Д) Креол тілдері;
Е) Тогысу нэтижесінде пайда болган тілдер.
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76. Тілдер семьясы:
A) Тілдік одақ;
B) Типологиясы жағынан жақын тілдер;
C) Пиджинделген тілдер;
Д) Тілдер байланысы;

\ Е) Шыққан тегі бір тілдер тобы.

77. Ностратикалық тілдер:
A) Туыс тілдер;
B) Тілдік одақ;
C) Тілдер семьясы;
Д) Ірі тілдер тобын біріктіретін тілдердің үлкен семьясы;
Е) Әлемдік тілдер.

78. «Тілдік одақ» терминін алғаш қалыптастырушы:
A). Н.С.Трубецкой;
B). Р.О. Якобсон;
C). Б.А.Серебренников;
Д). В. Скаличка;
Е). Г.В. Церетели.

79. Тілдер семьясының тілдік одақган айырмашылығы:
A). Шыққан тегі туыс тілдердің жиынтығы екендігінде;
B). Бір тілден тараған диалектілер екендігінде;
C). Қүрамына туыс тілдердің бірнеше тобы кіретіндігінде;
Д). Тілдердің формалық, семантикалық үқсастығына

негіздел гендігі нде;
Е). Типологиясы жағынан жақын тілдер жиынтығы

екендігінде.

80. Тілдің өткенін зерттеуде жорамалдан туған тіл:
A). Жасанды тіл;
B). Креол тілдер;
C). Канондық тіл;
Д). Ататіл;
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Е). Пиджин тіл.

81. Тілдік одаққа қарама-қарсы ұғым: ®|
A). Жалғамалы тілдер;
B). Түбір тілдер;
C). Тілдер семьясы; |
Д). Негізі бір тілдер; * ТШ
Е). Түркі тектес тілдер. щ |

82. Тілдік одақтың қалыптасуының негізгі шарты:
A). Тілдердің қатынасында тек дыбыстық ұксастықтардың 

болуы; ■
B).Синтаксис пен морфологиядақүрылымдықсэйкестіктердің

болуы; «
C). Тілдер қатынасы кезінде лексикада болатын қүрьшымдық, 

материалдық ұқсас белгілердің болуы;
Д). Тек төл сөздердің жасалу тэсілдерінде ұқсастықтың бо- 

луы; ;I , <,.'і .$ Щ |И
Е). Өзара қатынастағы тілдердің эр түрлі деңгейде тілдік 

ұқсастығының болуы.

83. Тілді тарихтан бұрынғы, тарихган кейінгі деп бөліп 
қараушы:

A) Бодуэн де Куртенэ;
B) А. Шлейхер; ?|
C) Ф. Шлейхер;
Ә) Ф. де Соссюр;
Е) Ф. Бопп. ',-мнг

Тапсырма:

№ 95 тапсырма. Көрсетілген әдебиеттерді басгиылыңңа 
ала отырып, тіл дамуы барысындагы тарихи әлеуметтік- 
территорияшқ тілдік құрылымдардың, атап айтқанда

1) тшдік одақгың қалыптасуының негізгі шартын;
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2) тілдер семьясының тілдер классификациясына эсерін;
3) ностратикалык тілдердің тілдер семьясына қатысын;
4) тілдік өзгерістердің тілдік жүйеге эсерін талдап көрсетіңіз.

№ 96 тапсырма. «Тілдік одац» терминіне түсінік беріп, 
оның тілдердің типологипялық классификациясына қатысын

•  •түсштрщіз

№ 97 тапсырма «Тілдер семьясы» ұгымына түсінік бере 
отырып, оның тілдердің генеалогиялық классификациясымен
арақатысына, баиланысына тоқталыңыз. іілоер семьясының 
тіпдгк одақпен қандай байланысы, ерекшелігі бар, әлде екеуі бір 
ұгым атаулары ма? Мысалмен дәлелдеңіз.

№ 98 тапсыома. Тілдік одақтың тіл жүйесіндегі деңгейлерге 
қатыстылыгын анықтаңыз. Ол үшін, алдымен, тіпдік одақтың 
пайда болу, қалыптасу шарттарын көрсетіп шыгыңыз.

№ 99 тапсырма. Ностратикалық тілдердің шыққан аймагын 
атаңыз. Бұл тілдік одаққа қатысты ма, әлде тілдер семьясына 
жакын ба? Мысал келтіріңіз.

жеке
жауап жазу

нын оз бетіңізше қорытындылаңыз.

1. «Тілдік одақ» терминін алгаш қалыптастырған ғалым . . .
2. Тілді тарихтан бұрынғы, тарихтан кейінгі деп екі кезеңге

бөлуші. . .
3. Тіл дің даму жолы . . .
4. «Тілдер семьясына» қарама-қарсы ұғым . . .
5. Тілдің өзгеріске бейім қабаты . . .
6. Бір негіз тілден тараған, шыққан тегі туыс тілдердің

жиынтығы .
зерттеуде жорамалдан туған

8. Тілдердің үлкен семьясы . . .
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Бақылауга арналган сүрақтар:

білесіз?
1. Тілдердің өзара төркіндестігі мен тілдік одактар іуралы не

2. Тілдік одақтың тілдер семьясынан айырмашылыі ы бар ма?
3. Қанша тілдік одақ бар? Щ
4. Ностратикалық тілдер дегеніміз қандай тілдер?
5. Ностратикалық ататіл жайында не білесіз?

берілді?
туралы

7. Тілдік одақ тіл жүйесінің қай деңгейінде пайда болды?
капай түсінесіз?

Терминологиялық минимум:
Щ дік одақ-  біртүтас географиял ы кісеңістікте үзақ уакыт бойы

жиі қарым-қатынаста даму нәтижесінде пайдаболган, қүрылымдық 
және материалдық белгілері үқсас тілдердің аймақтық-тарихи 
бірлігінің ерекше түрі. Тілдік одак тілдердің ерекше аймақгық 
бірлігі түрінде тіл жүйесінің әр түрлі деңгейлерінде -  синтаксисте, 
морфологияда, фонетикада, синтаксистік стилистикада жэне лекси- 
ка мен фразеологияда кездесетін күрылымдық жэне материалдық 
үқсас белгілердің жиынтыгынан көрінеді.

Туідер семъясы — бір негіз тілден тараган, шыққан тегі туыс 
тілдердің жиынтыгы. Аса ірі тілдер семьясына үндіеуропа, тибет- 
қытай, семит-хамит, кавказ, түркі т.б. тшдері жатады.

Атапііл -  диалектілері туыс тілдер тобының шыгуына
негіз болган тіл. Мазмүны жагынан басқа белгілі тілдер негізінде
анықталган жалпы типологиялық заңцылықгарга сай келетін, нақты
кеңістікге, белгілі бір тарихи әлеуметтік ортада өмір сүрген тіл
ретінде қаралады. Ататіл үгымы нақты сипат алып, өзгеріп отыра-
ды. Мысалы, осы күнгі түркі тілдерінің ататілі көне түркі тілі болса,
көне түркі тілі үшін ататіл қызметін Алтай заманындагы агатілдің
бір диапектісі атқаруы мүмкін. Сөйтіп ататіл дегеніміз диалекгілері
туыстілдертобының шығуына негіз болып отыратын, тарихи үгым 
болып табылады.
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Ностратикалык тілдвр -  афразия, үндіеуропа, картвел, орал, 
дравид жэне алтай тілдерін біріктіретін тілдердің үлкен (макро) се- 
мьясы. Олардың шекарасы анықталмаған. Нострагикалық тілдердің 
генетикалық туыстығы олардағы түбір және қосымшалық туыс 
морфемалардан байқалады. Түбір морфемаларға негізгі сөздік 
кордағы түбірлер кіреді, олар ең негізгі қарапайым үғымдар мен 
болмыстағы атауларды (дене мүшелері, туыстық қатынастар, негізгі 
табиғат атаулары т.б.) білдіреді.

II белім. ТІЛ БІЛІМІ ҒЫЛЫМЫНЫҢ ТАРИХЫ

О-тякырып: Ежелгі дэуір тіл білімі.

Жоспары:
1. Тіл білімі тарихының кезеңдері.
2. Ежелгі дэуір тіл білімі.

Негізгі әдебиеттер:

1. КодуховВ.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Очерк истории языкознания до XIX века. Қараңыз:
Хрестомагия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. Составил
В.А.Звегинцев. Москва, 1956, С. 5-14.
3. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,
2006.
4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
5. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.
6. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.

Реферат тақырыптары:

1. Ежелгі Қытай тіл білімі.
2. Ежелгі Үнді тіл білімі.
3.Ежелгі Ғрек тіл білімі жэне ежелгі грек философиясы.
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84. Классикалық тіл білімдері: - һ
A) Ежелгі Грек, Рим, Үнді, Қытай, Араб тіл білімдері;
B) Қайта өркендеу дэуіріндегі тіл білімі; §|
C) Салыстырмалы-тарихи тіл білімі; І  
Д) Неолингвизм;
Е) Струкіуралық тіл білімі.

85. Ежелгі Қытай тіл білімін сипаттайтын негізгі факторлар:
A) Диалектизмдерді зерттегені;
B) Иероглифтердің магынасын түсіндіруі;
C) Буын жүйесін зерттегені;

Д) Ат қою мен грамматнҒкалық өнер теорияларын 
зерттегені; Я

Е) 2000 жылдан артық уақыт бойы дербес дамыганы.

86. Ежелгі Үнді тіл білімін сипаттайтын негізгі факторлар:
A) Б.з.б. 5-гасырдан басталатыны;
B) Үндіеуропа тіл білімінің дамуына әсер еткені;
C) Үндінің әдеби тілі санскритті зерттегені;
Д) Сөздіктер жасағаны;
Е) Грамматика мәселерін көтергені.

87. Ежелгі Грек тіл білімін сипаттайтын негізгі факторлар:
А) Көне Грек философиясының бір саласы ретінде 

қалыптасқаны;
В) Гомердің «Илиада» мен «Одиссея» жыры тілін 

зерттегені; іййНІа
С) Б.з.б. 5-3 ғасырлардан басталғаны;
Д) Логикалық көзқарасты дамытқаны;
Е) Грамматика мәселелерін көтергені.

88. Ежелгі Грек философтары көтерген мэселелер:
A) Заттың өз атауына қарым-қагынасы;
B) Тілдің шыгу тегі;

Тест сұрақтары:
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С) Грамматика мен логиканың қарым-катынасы;
Д) Жазба ескерткіштерді зерттеу;
Е) Диалектілік сөйлеу тілі.

89. Тіл тарихының ең алгашқы бастаулары:
A). Көне Қытай, Грек заманы;
B). Шумерлер, египеттіктер;
C). Арабтардың тіл гылымына келуі;
Д). Көне дэуірдегі үнділер;
Е). Еуропа тіл гылымының қалыптасуы.

90. Тіл білімі тарихындагы түңгыш сипатгама грамматика:
A). Эрья;
B). Аштадхьян;
C). Веда;
Д). Ригведа;
Е). Краггил.

91. Тіл білімінің өз алдына жеке гылым ретінде қалыптасу 
кезеңі:

A). Көне дэуір кезеңінен;
B). XIX гасырдың I жартысынан;
C). ХҮ-ХҮІІ гасырлардан;
Д). Араб тіл білімі кезеңінен;
Е). Кеңес өкіметі түсынан.

92. Ежелгі дэуір тіл білімінде көтерілген негізгі проблемалар:
A). Ат қою, грамматикалық өнер теориялары;
B). Иероглифтердің магынасы зертгелді;
C). Грамматика мәселелері;
Д). Лексикография мэселесі шешілді;
Е). Салыстырмалы-тарихи зергтеу.

93. Үнділердің көне нормативті эдеби тілі:
A). Еже тіл;
B). Өлі тіп;



С). Иероглиф; <
Д). Санскрит; Щ
Е). Пракрит. I

Тапсырма:

№101 тапсырма. Лещіт материалдарът пайдачана отырып,
эр дэуірдің өзіндік басты ерекшеліктеріне тоқталыңыз:

1) Ежелгі дәуір тіл білімінің;
2) Орта ғасыр тіл білімінің;
3) Қайта өркендеу дәуіріндегі тіл білімінін;
4) XIX ғасыр тіл білімінің;
5) XX гасыр тіл білімінің өзіндік ерекшеліктері.

№ 102 тапсырма. Негізгі жэне қосымша эдебиеттер бойын- 
ша: I '-'Щ

1) Ежелгі Қытай тіл білімін;
2) Ежелгі Үнді тіл білімін; Я
3) Ежелгі Гректілбілімін; 1
4) Ежелгі Рим тіл білімін сипаттайтын факторларды талданыз.

№. 103 тапсырма. Көрсетілген әдебиеттерді басіиылыцца ала 
отырып, ежелгі Грек тіп білімі философтарының ои-пікірлерін:

1) Аристотельдің грамматика мәселелеріндегі;
2) Платонның тіл туралы еңбектеріндегі;
3) Гераклиттің тілге катысты мәселелердегі;
4)Демокриттің зат пен оның атауы арасындагы қарым- 

қатынасы жөніндегі пікірлерін талдаңыз.

№ 104 тапсырма. Төмендегі түркі халыцтарына ортац ауыз 
эдебиеті үлгісінен «Алпамыс» эпопеясынан ашытан узіндіні іщ ркі 
тілдерінің бір топца лсатцанын туыстас тілдер екенін аңгаратын. 
ягни генеалогиялыц баиланысын көрсететін лексикалыц,
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фонетикалыц, грамматикалық түлгаларга, категорияларга тал-
дау жасаңыз.

Алпамша аталарның койрығын тартырга тотона.
Койрыгыннан тартып жибәрә, атының тиресе суырылып

чыга ..Алпамша...қызны күкке атып жибәрә, қыз тилгән кебек кену
күренә. Байтак вакытлардан соң гына кыз килеп тэшэ. Егет қызны
жирге іетермиче тотып алып аягына бастыра...

... Менэ шушы безне алып, минем маңгайга куеп, шушы чу-
кеч белэн сугарсың, мин шул вакытта гынауянырмын...

... Куэ ачып йомганчы Акбузат киген тэ жите. (Алпамша). 
Вариант Шамсутдина Шарипова. Запись Х.Х.Ярмухаметова. Татар
халық миаты. Қазақ, 1956.

Шунда барча халойық йиғилиб келиб айтди: «Дунеде бир кам
туқсон олп утди, олпларнинг бошлиғи Рустам Достон эди, охири бу
Алпомиш олп булсин. Шунда у туқсон олпнинг бири булиб санаға
утади» деди («Алпомиш». Достон Айтувчи Фозил Иулдош угли.
Ташкент. 1958.23-6)

Алпамша белэн Сандугачсылу эле де булса торалар, кат- 
кан икмәк оралар ди. Буген бардым, кичэ кайттым. Туйларында 
ашадым-әчтем, миекларым майланды, әшләрем жайланды.

Буген бардым, кичэ кайтгым, бик сыйладылар. Қазық башы- 
на утырып чэй эчтем, ләкин хаман узеннән салам исе килеп тора. 
(Каюм Насыйри. Сайланма әсерлер, 2 басмасы. Казан, 1956).

№ 105тапсырма. Тарихи үстанымның (историзм принципі) тіл 
білімін зерттеудегі рөлін сгтаттаңыз. Бүл үстаным бойынша эр 
кезеңнің тарихи-тілдік мүрагаттары қалай қарастырылгандыгын
анықтаңыз.

№ 106 тапсырма. Ежелгі дэуір тіл біліміндегі ат қою теориясы
мен грамматикалық өнер проблемаларының өзіндік үстанымдарын 
көрсетіңіз. Бүл теорияларда тілдің қай мәселелерін зерттеу
мақсат етілгендігін талдаңыз.

№ 107 тапсьшма. Ежелгі дэуір тіл біліміне тэн ортақ си- 
паттарды атаңыз. Бүл кезеңнің неліктен филология дэуірі деп
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атсшаяоыгын тусінОіріңіт Тіі бііічі сагаіарының қа[\к тыры.і\ 
дэрежесін таздаңыз. '■ | |

.V? 108 талеы рм а. Ежелгі дэуір тһ дһЫіндегі «Эрьм* 
«Фан янь», «Шо вямъ», «Веда». «Ригееда». «Лштидхъян», «А/чі' 
тиі* угымдарына тусінік беріңһ. Бу.іардың қай тһ бһЫіндегі
қілЮаныс екенін ажыратыңыз.

Лё 109 тапсырма. Тһдің грачиатикаіық қурьиыиының 
ежелгі тһ бһічінде қарастырылу жхтына тоқігһиыңыі Грек 
фіаософтарының грамчатихины логикаіық категорт ретінде 
қарау тусініктерт сипаттаңыз.

уш туряі фшшогшиық иже.іенің: I) коне создердің шігын& ыи
айқын(Шу; 2> иерог шфтері)ің Қ)ры іысы иен *гпимо:іогияі ын
аиқышщ'; 3) фоналогш мжелеяершің қарастыршу жхгйына ж еке- 
жеке тоқташңыз. |

111 гапсырма. Ежелгі Грек тһ бһЫінде *аттың ө і ато\■- 
ыма қатысы жоніндегі пікірле/гді сщшяаңыз. Ьуі пікірчер кЫ<)е/к’е 
тиесһі* ГІікіріер<)ің қайсысы дурыс багытты корсетеді? \һясаі~
меи дэяелдеңіз.

1) Дта> іаггын таоиғатына сәйкес жараі қаннан бершген, со» 
табигат гчмндысы; ;

2) За» пеи оның атач ы арасын іа і аби» и бай іаныс болмайлы,
ол еке> інін арасындаі ы байланыс - шартты, кетдейсок байланыс.

11* ш к  ырма Һ желгі /  рек ойшы іы Арисптте. ш)ің « Есім 
мем етк тік байымдау!дың щ ше іері. 6} яардан басқа со ідер 
осы €жлуінщ *гһйіірг. 'тгк-1' т*тт<к ып, м 1 1 і/а\ ыштық қы Шічптер 
атқараОы #  <шен ткірін сара ит ти пкщы * М) ткі Арт тотелыМц 
с<і р: Һ*/¥'Һ қіш катг<*ория**а тіъһ* их^икаіық каті\фі>ршші
т атқы штыиын туі т*Нріщ і  Щ Р Й Ш ш ' 1- - I В 1 ■
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№113 тапсырма. Ежелгі дэуір тіл біліміндегі «аналогистер»,
«аномалистер» дегендерге тусінік беріп, талдаңыз.

№ 114 тапсырма. Төмендегі сұрац-тапсырмалардың 
дрқайсысының дурыс жауабын көрсетіңіз. Тіл білімі тарихындаш 
ежелгі дәуір кезеңінің езіндік орнын осы тапсырма арңылы ашуга 
тырысыңыз, тақырыпқа қорытынды жасаңыз.

I Гіл білімі тарихын зерттеуші ғалымдардың басшылыққа
алатын принципі. . .

2. Тіл білімінің ез алдына жеке ғылым ретінде қалыптасу
кезеңі. . .

3. Тіл тарихыйың ең алғашқы бастаулары . . .
4. Көне Грек тіп білімінде кетерілген ең негізгі проблема . . .
5. Қытайлардың көне жазуы . . .
6. Үнділердің көне нормативті әдеби тілі . . .
7. Үнділердің көне сөйлеу тілі . . .
8. Тіл білімі тарихындагы тұңғыш сипаттама грамматика . . .
9 .  Ежелгі дәуір тіл білімінде көтерілген негізгі проблемалар

Бақылауга арналган сүрақтар:

1. Тіл білімі тарихы неше кезеңге бөлінеді?
2. Ежелгі дэуір тіл білімі нешеге бөлінеді?
3. Ежелгі Қытайтіл білімінде қандай мэселелерқарастырылды?
4. Ежелгі Үнді тіл білімі қай кезеңді қамтиды?
5. Ежелгі Грек тіл білімі қанша бөлімге бөлінеді? Онда
көтерілген басты мәселелер.
6. Ежелгі Грек тіл біл імінің дамуындағы грек философтарының 
рөлі қандай болды?
7. Ежелгі дэуірде грамматика саласының зергтелуі қандай 
дэрежеде болды?
8. Шумерлер туралы не білесіз? Ежелгі шумерлер жайында тіл 
білімі тарихында қандай деректер сақгалған?
9. Ежелгі дэуір лингвистикасының екінші отаны қай жер?
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10. Ежелгі Грек елінен біздің заманымызға жеткен жазба мате- 
риалдар қай гасырға тэн? 1

Терминологнялық минимум: |

Тіл быімінің тарихнамасы -  гыл ы м мен мәдениеттарихындагы
тіл туралы білімнің дамуына, оның теориялық мэнін түсінуге, жал-
пы тіл туралы тілдің шығу тегіндегі теориялар мен тұжырымдарды,
ағым-дэстүрлерді, бағыттар мен мектелтерді талдауга арналган 
зерттеулер. і у-гл,

Санскрит -  негізгі көне үнді тілдерінің бірі, көне үнді 
диалектілерінің негізінде қалыптасып, б.з.д. I мыңыншы жылдар- 
Дан бері қарай Солтүстік Үнді жерінде тараған.

Пракрит — көне үнді тілінің жалғасы болып табылатын 
ортаүнділік тілдер мен диалектілер. Пракрит көне үнді жазба әдеби 
тілі санскритке қарама-қарсы қойылып қаралады. Алгашында эр 
түрлі диалектілер түрінде болған ол кейін әдеби сүрыптаудан өткен. 
Пракрит б.з.д. I г. Аралығы мен б.з. I ғ. Аралығынан белгілі, діни 
уагыздарда, іс қүжаттарында, көркем әдебиетте колданылған.

10-такырып: Орта гасыр тіл білімі 

Жоспары:
1. Орга ғасыр тіл білімі.
2. Қайта өркендеу дәуіріндегі тіл білімі.

Негізгі әдебиетттер:
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад

2006.
2. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
3. Очерк истории языкознания до XIX века. Қараңыз: Хре- 

стоматия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. Составил
В.А.Звегинңев. Москва, 1956, С. 14-21. '

4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.
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5.Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жаппы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.

6.Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.

Реферат тақырыптары:

1. Орта ғасырларда тіл білімінің даму жайы.
2. Араб тіл білімі.
3. Қайта өркендеу дэуіріндегі тіл білімі.

Тест сүрактары:

94. Орта ғасырлар тіл білімін сипатгайтын негізгі фактор:
A) Канондық жазбалар тілін зерттеуге ерекше мэн бер-

ген;
B) Грамматикалар жазылғаны;
C) Сөйлеу тілінің зерттелгені;
Д) Сөздікгер жасалғаны;
Е) Жаңа ашылған тілдердің зерттелген.

95. Орта ғасырлардағы араб тіл білімін сипаттайтын негізгі
фактор:

A) ІҮ ғ. басталатыны, әсіресе, ҮІІ-ХІІ ғғ. араб Халифат-
тары заманында ерекше дамығаны;

B) Араб тілі құрылымын зерттегені;
C) Көне үнді тіл білімінің ықпалы тигені;
Д) Көне грек тіл білімінің ықпалы тигені;

Е) Басқа (түркі) тіл білімдерінің зерттелуіне ықпалы
тигені.

96. Қайта өркендеу дәуіріндегі тіл білімін сипатгайтын негізгі
факгор:

А) Орта ғасырдағы догмалық ғылымға қарсы көзқарастар
туганы;

B) Көне рим (латын) жазбаларын зерттегені.
C) Көне грек жазба нүсқаларын зерттегені;
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Д) Универсадцы граммаіикамыц жасалганы;
Е) Жаңадан ашылган тілдерді зерттегені, ежелгі

дэуірдегі лингвистикалық ои-пікірді қаита дамытқаны.

97. Орта гасырлардагы Араб тіл білімінің өзіндік ерекшелігі:
A). Дыбыс жүйесіне ерекше көңіл бөлгендігінде;
B). Латьш, араб тілдеріне аса мэн бергендігінде;
C). Логикалық көзқарасты дамытқандығында;
Д). Тіл материалдарын зертгеуде алғаш рет салыстыру эдісін 

қолдануында; щ
Е). Жаңадан ашылған жеке тілдерді зерттегендігінде.

98. Араб тіл білімінің ерекше табысқа жеткен саласы:
A). Фонетика;'  *
B). Лексика; щк
C). Сөзжасам; ,
Д). Семантика;
Е). Лексикография.

99. Орта ғасырда үғым -  ақиқат, ол алғашқы, ал зат соңгы 
деушілер: |

A). Аналогистер; 1
B). Аномалистер;
C). Материалистер;
Д). Номиналистер; 5і
Е). Реалистер. - : ШЩ

100. Орта ғасырда затты -  алғашқы, үғымды -  соңғы деп
уағыздаушылар: |

A). Философтар;
B). Идеалистер;
C). Номиналистер; г
Д). Реалистер; ,
Е). Грамматиктер.

101. Тіл ғылымы үшін жаңа даму дэуірі болған кезең:
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A). Ежелгі дәуір тіл білімі;
B). Орта ғасыр тіл білімі;
C). Қайта өркендеу дәуіріндегі тіл білімі;
Д). Араб тіл білімі;
Е). Рим тіл білімі.

102. Қайта өркендеу дэуірінде ерекше көңіл бөлінген
лингвистикалық проблема:

A). Нормативті, практикалық грамматикалар дайындау;
B). Канондық сипаг алған тілдерді одан эрі дамыту;
C). Латын тілі грамматикасын жетілдіре түсу;
Д). Ұлттық тілдерді дамыту жаңадан ашылған тілдерді зерт-

теу;
Е). Нормативті сөздіктер шығару.

103. Салыстырмалы-тарихи зерттеу эдісінің ең алғаш
қолданылған кезеңі:

A). XI ғасырдың 11 жартысы;
B). Ү-ҮІІ гасырлар;
C). XIX ғасырдың II жартысы;
Д). ХҮІІ ғ. соңы -  ХҮІІІ ғ. басы;
Е). XIX ғасырдың I жартысы.

Тапсырма:

№ 115 тапсырма . Жалпы тіл білімі курсына цатысты
әдебиеттерді сараптай келе,

1) Орта ғасырда канондық сипат алған тілдерге;
2) Құран тілін оқытудың сатыларына;
3) Араб тілінің даму дэрежесіне;
4) Латын тілінің ғылым тілі ретінде пайдалануына;
5) Грамматика мэселелерінің қамтылу, зерттелу жайына 

түсінік беріңіз.

№116 тапсырма . Тілдік-тарихи материалдарды қарастыра 
отырып,
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1) Қайта оркендеу дәуірінің алдыңгы кезеңдерден ең басты
өзгешеліп:

2) Қайта оркендеу дэуірінің лингвистикалык проблемасы;
3) Осы дэуірдегі жаңадан ашылган тілдердің зерттелуі жай- 

ында мәлімет беріңіз. 11

№117 тапсырма. Берілген сипаттар қай дәуірдеёі тіл біліміне 
тән екендігін, қай кезеңнің лингвистикалық проблемалары болып 
көтерілгендігін ашып беріңіз.

1) Үлттық тілдердің қалыптасып, дамуы;
зерттеу

3) Көне дэуірдің лингвистикалық ойплікірін көркейтіп қайта
дамыту.

№ 118 тапсырма. қандай
атау қай кезеңнің тіл білімінде қолданылды? Жәңе неліктен?

Мысал келтіріңіз.
функциясына

№—Ц9 тапсырма. Араб тіл галымдары гылым тарихында 
ең алгаш тілдер материалдарын өзара салыстыра, салгастыра

еңбектерін көрсетіңіз.
қолданудагы

тапсырма . Орта шсырдшы жаңа кезеңнің «Қайта
өркендеу» деп аталуы неліктен? Себебін түсіндіріп, оның тіл 
білімі гылымына қатысын талдаңыз._

® — І-2І— тапсырма. Төмендегі сүрақ-тапсырмалардың
әрқайсысының дүрыс жауабын көрсетіңіз. Орта гасырлар 
кезеңінің өзіндік қамту проблемаларына тоқталыңыз, тіч 
білімі тарихындагы оның орнын осы тапсырма арқылы ашуга 
тырысыңыз, семинар сабагына қорытынды жасаңыз.

1 • Үгым — ақиқаг, ол алгашқы, ал зат соңгы деген идеалистік
багытты іістанүшыляп
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2. Ақиқат нәрсе -  зат, ол алғашқы, ал ұгым соңғы деген 
материалистік бағытты ұстанушылар . . .

3. Орта ғасыр тіл білімінде қасиетті тіл ретінде кеңінен 
таралған, зерттелген тіл . . .

4. Ортағасырлық арабтарда тіл білімінің ерекше дамыган
дәуір» •  *

5. Ғылым тарихында бірінші болып тіл материалдарын салы-
стыра зерттеу тәсілін қолданушылар

6. Араб тіл білімінің ерекше табысқа жеткен сапасы . . .
7. Орта ғасырлардағы барлық тілдерге ортақ құрал ретінде

есептелінген тіл
8. Тілдің шығуын дінге апарып тірейтін орта ғасырлық

көзқарас

Бақылауға арналған сұрақтар:

1 .Орта ғасыр тіл білімі қандай дәрежеде дамыды?
2.Канондық сипат алған тілдер қандай?
Араб тіл білімінің дамуы қандай дәрежеде бодды?
Араб тіл білімінің дамуында өзіндік ерекшелік болды ма? 
Қайта өркендеу дәуіріндегі тіл білімінің даму дәрежесі

қандай?
Қайта өркендеу дэуірінде қандай тілдердің дамуына көп көңіл

бөлінді?
Бұл кезеңдегі тіл білімін сипаттайтын негізгі факі

қандай?
Мысал

Еуропадағы орта ғасыр лингвистикасының өкілдері кімдер? 
Грамматистердің александриялық мектебін қалыптастырған

кімдер?

Терминологиялық минимум:
Еже тіп — айтылагын ойдың құпиялылығын сақгау үшін, ер- 

теде негізінен жастар арасында қолданылған жаргон тілдің бір 
түрі. Оны ежелеп сөйлесу деп атаған. Сөйлесуші адамдардың

адам түсінбес сөз ішшдегі
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буындардын арасына р, ф, з, с, к, к сиякты дауыссыз дыбыстарды 
қосып айтагын болган: секін (сен), макыгақан (маган), т.б. қазіргі 
гылыми тілде бұл ұғым арготизм деп атапады.

Еврей тіл білімі дәстурі -  I гасырдан бастап Гаяу Шыгыста. 
10 гасырдан бастап Батыс Еуропада калыптаскан көне еврей тілін 
зерттеу тәсілдерінін жиынтыгы. Көне еврей тілінің ен алгашқы 
кезеңдері туралы мэліметгер сақталмаган. Бұл тілде жазылган әдеби 
мэтіндер «Көне өсиетке» (Ветхий завет) енгізіліп, 2 г. соңында 
канондық тілге айналып, сөйлеу тілінің әсеріне ұшыратылмаған. 10 
г. бастап «Көне өсиет» мәтіндері негізінде көне еврей тілінін грам- 
матикасы сипатталған. ^

Канондык тіл -  Орга гасырлардағы жергілікті хапыктын өз 
ана тілімен қатар белгілі бір діннің шаригатын уагыздайтын, білуге 
міндетгі болған тіл. У

Ренессанс -  Қайта өркендеу дэуірінің екінші атауы. Бұл дэуір 
14-16 ғғ. арасын қамтиды. Бұл — коғам дамуында орта гасырдың 
аяқгалып, жаңа тарихтың, буржуазиялық қоғамның бастапған кезі. 
14 г. Бастап алдымен Италияда қалыптасқан «Қайта өркендеу» 
(Ренессанс) деген термин феодалдық қатынастың орнына кел- 
ген капиталистік қоғамдағы буржуазия мэдениетімен тығыз бай- 
ланысты болды. Өйткені қайта өркендеу дэуірі -  озык ойдың 
еркін дамуына мейлінше кедергі жасаган, догмалық ережелерге 
сүйенген ортағасырлық кертартпа дәстүрден, мешеу мэдениетген 
шынайылықты, гуманизмді уағыздайтын жаңа дэуір мәдениетіне 
өту болып табылады. Бүл дэуірде орта ғасырда діннің қугынына 
ұшырап, елеусіз қалған көне мәдени мұраларға ерекше көңіл бөл\.

көркейту, өрлету
аталу

11-такырып: ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлар тіл білімі 

Жоспары:
1. XҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардың лингвистикалық проблемасы.
2. Әмбебап грамматиканың сипаты.
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Негізгі әдебиеттер:

1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,
2006.

2. Кодухов В.И.Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
3. Очерк истории языкознания до XIX века. Қараңыз: Хре- 

стомагия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. Составил
В.А.Звегинцев. Москва, 1956, С. 21-24.

4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,
1990.

5. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.

Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005. 

Реферат тақырыптары:

1. ХҮІІ-ХҮІІІ гасырлар тіл білімінің зерттелу жайы.
2. Еуропа тіл білімі дәстүрі.
3. Әмбебап грамматиканың негізгі проблемасы.

Тест сүрақтары:

104. Тіл гылымы үшін жаңа даму дәуір болган кезең:
A) Ежелгі дэуір тіл білімі;
B) Орта гасыр тіл білімі;
C) Қайта өркендеу дэуіріндегі тіл білімі;
Д) Араб тіл білімі;
Е) Рим тіл білімі.

105. Әмбебап грамматиканың алга қойган мақсаты:
A). Тілдік грамматикалық категорияларды зерттеу;
B). Барлық тілдерге ортақ рационалды (логикалық) негізді,

ондагы өзгешеліктерді ашу;
C). Тек логикапық категорияның сипатын тану;
Д). Грамматикалық ережелерді логикага негіздеп анықтау;
Е). Тілдерді салыстыра, салгастыра карастыру.



106. Әмбебап грамматиканың авторлары:
A). А. Арно, К. Лансло;
B). И.К.Аделунг, И.С.Фатер;
C). М.Қашқари;
Д). П.С.Паллас;
Е). У.Джонс, Ф.Шлегель.

107. «Рационалды грамматиканың» жарық көрген жылы
A). 1660; 4
B). 1612
C). 1613 
Д). 1661 
Е). 1615.

теу;

108. М.ВЛомоносовтың грамматикасы:
грамматикасы

B). Ресей граммагикасы;
C). Славян грамматикасы; 
Д). Универсал грамматика; 
Е). Рационалды грамматика

109. Қайта өркендеу дэуірінде ерекше көңіл бөлінген
истикалық

і, практикалық грамматикалар дайыи 
сипат алган тілдерді одан эрі дамыту 
грамматикасын жетілдіре түсү;

Д) Үлтгық тілдерді дамыту

Е) Нормативті сөздіктер шығару.

Тапсырма:

№ 122 тапсырма. Лингвистикалық әдебиеттерді пайдала-
ХҮІІ-ХҮІІІ

беріңіз:
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1. Тілдің даму сипаты жөніндегі көзқарастар;
2. Әмбебап грамматиканың негізгі көтерген мэселесі;
3. Әмбебап грамматиканың негізгі кемшілікгері туралы.

№ 123 тапсырма. Әмбебап грамматиканың негізгі мацсат- 
міндеттерін, басшылыққа алган үстанымдарын (принцип) сипат-
тап шыгыңыз.

№ 124 тапсырма. ХҮІІ-ХҮІІІ гасырларда тіл білімінің 
қарастырылу, зерттелу сипатын талдаңыз. Тілдің шыгуы 
жөніндегі мәселенің жайына тоқталыңыз.

№ 125 тапсырма. ХҮІІ-ХҮІІІгасырлардагы тіл галымдарының 
тілге байланысты айтқан төмендегі пікір-көзқарастарын талдап, 
дүрыс-бүрысытыгын анықтаңыз.

«Тіл қоғамдық қажеттіліктен туды. Жаратылыс берген 
алгашқы дыбыстардан қазіргі замангы жетілген тіл пайда болган»
(Ж. Руссо).

«Тіл дами келе өз басынан өркендеу, гүлдену, одан соң кері 
кету, құлдырау кезеңдерін өткізді» (Дж. Пристли).

«Әр тілдің өзіндік грамматикасы деген болмайды. Өйткені 
граммагика логикалық категорияның көрсеткіші. Ал логикалық ка- 
тегория барлык халық үшін біреу гана» (К. Лансло, А. Арно).

№ 126 тапсырма. №  11 тақырып бойынша берілген сүрақтарга 
нақты түрде жауап беріңіз.

1. ХҮ1І-ХҮП1 гасырлар тіл білімінде тілдерді бір-бірімен са-
лыстыра зергтеуді үсынушы . . .

2. «Ресей грамматикасының» авторы . . .
3. Агылшын ғалымы У. Джонстың тілдік деректерді бір- 

бірімен сапыстыра зерттеп, тілдердің өзара туыстас болатындығы 
жөніндегі түсінікгі дэлелдеген еңбегі . . .

237



1. ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлартіл біліміндетілдіңшығуы мәселесінін
қарастырылуы кай дәрежеде болды?

2. ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлар тіл білімінін жайы қандай болды?
3. Әмбебап грамматиканың «Пор-Роял грамматикасы» деп 

аталуының себебі неде?
4. Әмбебап грамматиканың негізгі мақсаты не?
5. Әмбебап грамматикада қандай мэселелер көтерілді?

Терминологиялық минимум:

Әмбебст (универсал) грамматика -  жаппыға бірдей, 
философиялық, рационалдық, аналитикалык грамматика, 
грамматикалық категорияларды ойлау категориялары тұрғысынан 
түсіндіретін грамматика. Әмбебап грамматикада барлык адамдар 
бірдей қабылдап түсінетін шындыққа қатысты үғымдар жэне соған 
сай ойды тілде білдіретін грамматикалық категориялар камтылады. 
Әмбебап грамматика ХҮІ-ХҮІІ ғасырлардағы «жалпыга бірдей», 
«философиялық» грамматикалардан бастапады.

Нормативтік граммат ика — тілдің морфологиялық, 
синтаксистік нормаларын, яғни сөз формалары мен синтаксистік

ьақылау сурақтары:

қүрылымдардың тш дэстүріне саи өміршең үлгшерін оелгшеитін 
грамматика.

Еуропа тіл білімі дәстүрі — Еуропа ғылымы мен мәдениеті 
шеңберінде қалыптасқан тілді зерттеу принциптері мен эдістерінің 
жиынтығы. Еуропа тіл білімінде мектептер мен бағыттардың 
көптігіне қарамастан, тіл туралы ғылымның «батыстық» дәстүрінің 
өзіндік бірыңгай бағыты бар. Бүл дэстүр антикалық тіл дәстүрінен 
тэуелсіз дамыған «шығыстық» дәстүрге қарама-қарсы. Еуропа 
тіл білімі дәстүрі тарихи Батыс Рим империясы күлағаннан кейін 
еуропалық орта ғасырларда: латын тілді грамматикалар мен рито- 
рикадан жэне логикалық ілімдерден түратын тривия деп аталатын 
негізде қалыптасқан.
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12-такырып: XIX ғасыр тіл білімі және салыстырмалы- 
тарвхи тіл білімі

Жоспары:
1 .Салыстырмалы-тарихи эдіс жэне тілдердің генеалогиялық 

топтастырылуы.
2. Сапыстырмалы-тарихи тіл білімінің негізін салушы 

галымдар жөнінде.
3. Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің ғылымдағы жеткен 

жетістіісгері мен кейбір кемшіліктері.

Негізгі әдебиеттер:

1. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. Со- 

ставил В.А.Звегинцев. Москва, 1956.
3. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,

2006.
4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,

1990.
5. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,

2004.
6. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005. 

Реферат тақырыптары:

1. Салыстырмалы-тарихи тіл білімі.
2.М.Қашқари еңбегі -  түркі тілдерін салыстырмалы-тарихи 

әдіспен зергтеудің алғашқы үлгісі.
3. Ф.Бопп -  салыстырмалы-тарихи тіл біпімінін негізін салу-

шы.
4. Я.Гримм, Р.Раск сынды ғалымдардың салыстырмалы-тари- 

хи тіл біліміне қосқан үлестері.
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Тест сұрактары:

110. XIX ғасырда сальістырмалы-тарихи тіл білімінің нсгізін
шылар

Шлейхер
РФ

С) И.Гердер, В.Матезиус, В.Щерба, А.Шахматов
Трубецкой

Шлегель, А.Шлейхер
Фортунатов, А.Мейе, В.Гүмбольдт,

келтіру;

111. Салыстырмалы-тарихи эдістің негізгі мақсаты:
A) Тілдердің типологиялық жақындығын зергтеу;
B) Туыс тітдердің басталқы ата тілдік күйін қайта қалпына

салыстырып
зертгеу

Е) Жалпы тіпдін шыққан тегін зерттеу.

алыс
A) 1 ілдердің синхрондық сипагты;
B) Нормативті тіл білімі:
C) Тегі бір туыс тілдер;
Д) Жалпы тіл білімі мәселелері; 
Е) Тіідердің қүрылымы.

113. Тілдерді салыстырмалы-гарихи зергтеудің нәтижесі:
A) Гілдердің туыстық жүйесін аныктаганы;
B) Тілдерді типологиялық жағынан то птасты рға н ы;
C) Жаңадан ашьшған тілдерді сипаттаганы;
Д) Тіл арқылы үлттық рухты анықтағаны;
Е) Тілдік одақтарды зерттегені.

114. Тілдердің генеалогиялық топтастырылуы:
A) 7 ілдердің типологиялық жіктелуі;
B) Тшдердің туыстық байланысы негізінде жіктелуі:
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С) Тілдік одактардың жіктелуі;
Д) Тілдердің ішкі даму заңдарына карай жіктелуі;
Б) Тілдердің территориялық жағынан жіктелуі.

115. Түркі тілдерінің шығыс ғүн бүтағы:
A) Үйғыр-оғыз; қырғыз-қыпшақ топтары;
B) Түңғүс, маньчжур топтары;
C) Семит, Египет топтары;
Д) Бүлғар, оғыз, қыпшақ, қарлүқ топтары;
Е) Роман, Кельт топтары

116. Түркі тілдерінің батыс ғүн бұтағы:
A) Бүлғар, оғыз, қыпшақ, қарлүқ топтары;
B) Тұңғұс, маньчжур топтары;
C) Семит, Египет топтары;
Д) Үйғыр-оғыз; қырғыз-қыпшақ топтары;
Е) Роман, Кельт топтары.

117. Ф.Бопптың 1816 жылы шыққан еңбегі:
A) «Үндіеуропа тілдерінің салыстырмалы грамматикасы»
B) «Неміс тілінің грамматикасы»
C) «Ява аралдарындағы кави тілі туралы»
Д) «Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы»
Е) «Санскрит тілінің салыстырмалы грамматикасы»

118. «Тіл туыстығының белгісі — олардың грамматикалық 
жагынан ұқсас болуында» деп пікір айтушы ғалым:

A) Р.Раск;
B) Ф.Бопп;
C) В.Гумбольдт;
Д) Я.Гримм;
Е) Ф.де Соссюр.

119. «Салыстырмалы грамматика» деген терминін алғаш
қолданушы:

А) Ф.Шлегель;
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B) А.Шлегель;
C) Л.Блумфилд;
Д) А.Шлейхер;
Е) Ф.Бопп.

Тапсырма:

№ 127 тапсырма. Негізгі және қосымша әдебиеттерді, тіл 
білімі терминдерінің сөздіктерін пайдалаШ отырып, XIXгасыр тіл 
білімініц мәнін ашыцыз:

1) салыстырмалы-тарихи тіл білімінің ғылым ретінде 
қалыптасу жайы;

2) оның тіл білімі ғылымындағы берген нәтижесі туралы;
3) Тіл философиясы концепциясының мәні;
4) Типологиялық зерттеудің мәні, функциясы туралы;
5) салыстырмалы-тарихи эдістің негізгі мақсэты туралы.

№ 128 тапсырма. Лекция материалдарын пайдалана отырып,

1) сапыстырмалы-тарихи тіл білімінің қалыптасу кезеңіне;
2) салыстырмалы-тарихи тіл білімінің негізгі кемшілігіне;
3) салыстырмалы-тарихи тіл білімінің нэтижесінде пайда 

болган тілдер классификациясына;
4) тілдер туыстастығының негізгі кепіліне талдау жасаңыз.

№ 129 тапсырма. Сал ыстырмаіі ы-тарихи зерттеуге 
қатысты ецбектерді басшылыққа ала отырып,

1) Махмұд Қашқаридың салыстырмалы-тарихи әдіске, тіл 
біліміне қатысы;

2) салыстырмалы-тарихи тіл білімінің негізін салушы Ф. 
Бопп еңбектері;

3) салыстырмалы-тарихи эдісті жалғастырушылардың 
еңбектері; :

4) этатіл (праязык) мәселесі жайында талдау жүргізіңіз.
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№ 130 тапсьшма. Тілдерді генеалогиялық түргыдан классифи- 
кацищау дегенге, жалпы «генеалогия» терминіне түсінік беріңіз.

131 тапсырма. Төменде берілген тілдерді генеалогиялық 
жіктелу жолына қарай тиісті семьялық топтарга ажыратыңыз:

а) түрікмен, ирланд, маратхи, чех, пушту, македон, иврит, 
фин тілдері;

э) латыш, норвеж, ағылшын, француз, ханты, алтай, монғол,
якут, португаль, шотланд, араб, абхаз;

б) венгер, поляк, дат, парсы, ауған, урду, осетин, дағыстан,
угор, ноғай, қазақ, египет, тибет, эскимос;

в) татар, бенгал, корей, голланд, словак, украин, чукот, ис-
пан, өзбек, фламанд, ауған;

г) шотланд, латын, орыс, неміс, грузин, италия, гот, армян,
чуваш, түркі, авар, хет, мадьяр.

№ 132 тапсырма Алтай тілдері семъясына жататын 
тілдерді топтап жазыңыз:

Гагауз, қазақ, үйғыр, тува, хорчин, ойрат, эвенкі, маньчур, 
орочон, қарашай, қарақаппақ, хақас, түрікмен, шор, дунсян, қапмақ, 
өзбек, башқүрт, эзірбайжан, чулым, якут.

№ 133 тапсырма. Агылшын тілі қандай елдерге тарагандыгын, 
қай елдің мемлекеттік тілі болып табылатындыгын, агылшын 
тілімен бір топқа қай тілдердің жататындыгын атаңыз.

№ 134 тапсырма. Неміс тілі қандай елдерде
қолданылатындыгын, қандай елдің мемлекеттік тілі бо- 
лып табылатындыгын, неміс тйіімен бір топқа қай тілдердің 
жататындыгын атаңыз.

№ 135 тапсырма. Араб тілі қандай елдерге тарагандыгын, 
қандай елдің мемлекеттік тілі болып табылатындыгын, араб 
тілімен қай тілдердің төркіндес екендігін атаңыз.
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№ 136 тапсырма. Салыстырмалы-тарихи эдіс арқьілы ту- 
ыстас түркі тілдерінен алынган төмендегі сөздерді салыстыра 
отырып, олардыц бір-бірімен жақындыгын, тектестігін, сонымен 
қатар өзара айырмаіиылықтарын талдап көрсетіңіз.

Туыстық атауларға байланысты
Қазақіиа Қарақаі 

пақш а
Қыргызша Өзбек-

ше

-----
Үйвырша Турік-

менше
Татарша |

Ата ата ата ота Іата ата Аткэй
Ана әне әне она ана эне эни 1
Іні ини ини ини ини ини әне
Келін келин келин келин келин гелин килен
Күйеу күйеу күйее куев күйоғул гиев ■— ■■ — ■■■■. кияу ..- — ... —і

Сын есімдерге байланысты
Қазақша Қарақал- 

пақша
Қыргызша Өзбекше Үйгырша Түрікменше

қызыл қызыл қызыл кизил кизил гызыл
қалың қалың қалың қалин келин галың
жасыл жасил жашыл ЯІІІИЛ иешил яшыл
қара қара қара кора кара гора
сары сары сары сариқ серик сары ]

№ 137 тапсырма. Генеалогиялық таптастыру бойынша 
түркі тілдерінің біртектес, туыстас екендігін айқындайтын 
жогарыдагыдай сөздердің түрлеріне (мәселен, туыстық, 
анатомиялық, табигат атауларына байланысты, сан есімдерге, 
етістіктерге байланысты) 5-6 мысал келтіріп, салыстыру 
жасаңыз.

нИВ

№138 тапсырма. Төмендегі қазақ сөздерімен саіыстырып 
берілген туыстас түркі тілдерінің сөздерін сөздікке сүйене оты- 
рып, қай тілден екенін ажыратыңыз. Жеке сөздерді салыстырып, 
дыбыстың ереюиеліктерін көрсетіңіз.
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Тау -  тоо, тары -  таруу, сүйек -  соок, күйеу -  күиоо, мал -  мал 
(кой, елікі), уақыт -  маап, ер -  эр (адам), ер -  эр (атқа ер сал), ауыл
-  аал, аар — ара, саусақ -  салаа, аас -  ауыз, ас — дэн, астық, хаас — 
кайыс (белбеу), йаз -  сас -  жаз (етістік), йааз -  саас -  жаз, ат -  ат 
(жылқы), аат -  ат (есім), бар -  бар (етістік), баар -  бар (моаль сөз), 
пар -  бар, паар -  бауыр, толық -  болуқ, боолуқ -  бау (баулық), боор
-  бауыр, уул -  үл, соз -  ауыз, тоқым -  тоқум, көрмеген -  көрбеген,
болмағандар -  болбогондар, апа -  апа, ат -  от, ата -  ота, арқа -  орқа, 
адам — одам, ғалым — олим, алма — олма, өз — уз, өзгеше — узгача, 
он -  унг, орта — урта, от — ут, үл — үғыл, еркін — эркин, ешкі — эчки, 
жөнінде -  жөнунде, секілді -  шекилдуу, жүлдыз — юддуз — йолдыз.

№ 139 тапсырма. Төмендегі кейбір түркі тілдеріне 
ортац сөз тудырушы жүрнақтардың магынасына, дыбыстық
өзгерістеріне назар аударыңыз.

Тыным, байлам, жүтым, асам; Түшүм, билим, ашам, чыдам,
тоқтом, чидам, урам, босим, булим, унум, югум, тузум, келишим, 
кирим, чыдам, ақын, бөлум; Соққы, клкі, сүзгі, бүрғы, шапқы, 
шыпырға, сүзгу, иритки, ачытқы, тамызғы, сезги, туртки, чолғу, 
урғу, ачитки, чопқи, күлкө, үйқа, сөзгу, урғу, урыс, айтыс, шайқас, 
туыс, бүрыпыс, тыныс, кириш, йиғилш, курилиш, бурилиш, уриш; 
қашау, байқау, жамау, жылу, оку, асу, укуз, туқув, сайпав, тістеуік, 
бүзық, қорқақ, атақ, ортак, тікенек, түйнек, тесік, тешик, эмизик, 
тароқ, тирноқ, куйук, суйук, йилтирок, каптирок, тууганчьшық, 
душманчылық. Ауылдық, түстік, орындық, бабалық, игілік, жаулық, 
жолдастық, бастық, йигилик, баалуулук, жаштық, коркемдук, жоо- 
лук, дустлик, манманлик, куплик, оталиқ, элчилик, аклык, горалык, 
еңиллик, дослық, қурдаслық, туслик.

№ 140 тапсырма. Туыс туркі тілдерінен алынган төмендегі 
хабарлы, сүраулы, лепті, бүйрықты сөйлемдердің үқсастық жагы 
мен өзіндік ерекшеліктеріне көңіл аударып салыстырыңыз.

ҚАЗАҚ. -  Былқылдап боталайын деп тұрған інгенді тап түске
дейін матап тастағаны несі? Әй... эй, ол қай қылығын, э?

(Ә. Нұрпейісов).
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ҚЫРҒЫЗ. Қайлынын адамы Чакибаштын атын борымтага 
қармаганың распы? Дагы чыгымды биз беребизби? (Т. Сыдыкбеков).

ӨЗБЕК. Битта сигир угур шунча одимни боқа аладими?
(Мирмухсин),

ТҮРІКМЕН. Инди душундинми? Нәме, әжең саңа
айтмадымы? (Т. Сейтмедов).

ҚЫРҒЫЗ. Биадин балбан чеченип жатат, өзүнордүкучү? -  деп 
ал қайра сурады. (Т. Сыдықбеков).

- Мен киноға барбайм...
I  Сенчи? ‘
- Ал эми тартипсиадик босоду? (К. Баялинов). 
ҚАЗАҚ. Көзімдей көріп жүрейін дейсің, э? (Ә. Нүрпейісов). 
ӨЗБЕК. — Сизнинг икки уғлингиз бор-а? (А. Мухтор). 
ҚАРАҚАЛПАҚ. Бахтияр, сән жумысчысин, һэ! (Ж. мусаев). 
ҚАЗАҚ. -  Не жазып отырсың?.. Неге жата алмадың, Бейсеке?

(Ғ. Мүсірепов).
ҚЫРҒЫЗ. Эмне учун үйдүн ичи қараңгы? (К. Жантошев).
ҮИҒЫР. — Сэн немишке қолуңни көтерип турипсэн? Неме 

үчүн қэст қилиду саңаду? Ишлириң қаңдық, Бахтияр,- деп сориди.
(Ж. Мусаев).

ҚЫРҒЫЗ. Кана, Шоке, Саздатка батаңызды бериниз? 
(Т. Сыдықбеков). Балким, каракөзду уккан чыгарсыңар?

(К. Жантошев). Эчтеме эмес, Каратай, капа болбочу!
(Ч. Айтматов). 

ӨЗБЕК. Кечир, мени, уғлым! -  деди ри ешга тулиб.
(И. Раххмов).

ҚЫРҒЫЗ. Кое тур, Токон! Ыйлаба, кое тур! — деди Канымгул.
(Ч. Айтмагов).

ТҮРІКМЕН. Ах, яшлик! (Ғ. Сейтмәдов).
ҚАЗАҚ. Ой, этеңе нэлет! (Ә. Нүрпейісов).
ҚАРАҚАЛПАҚ. -  Бэрекелла, бәрекелла) (Ж. Аймурзаев). 
ӨЗБЕК. Баракалла. баракалла, уғлим. (Кербабаев).
ҚЫРҒЫЗ. Пай-пай-пай эмне деген казна! (Т. Сыдықбеков). 
ТҮРІКМЕН. Ала мойнок күчүгү менен ойношндур. Бәлким

атасында оилогондур. (Т. Сыдықбеков).
ҚЫРҒЫЗ. Сөз менен башкалар айтып жеткиргендер.

(К. Маликов).
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ӨЗБЕК. Улаб китаб кахармони болишға қам лоииқ 
қишилардир. (Кербабаев).

№141 тапсырма. Ш. Айтматовтың «Түнгі сушы» повесінен 
ашнган үзіндінің цазацша аудармасын қыргыз тіліндегі түп 
нүсқасымен салыстыра отырып, сөздердің қүрамындагы түбір 
морфемалар мен көмеюиі морфемалардың үқсастықтарын және 
дыбыстық сейкестіктерін айқындаңыз.

Қазакша аүдармасы.

Қанымгүл жұмыстан келе салысымен үй-ішінің майда- 
шүйдасын асығыс жинастырып болды да, жайылымынан қайтатын 
сиырлардың алдынан шықгы. Қара сиырды уақытында әкеліп бай- 
лап қоймасан болды, көршілердің бакшасына бас салып азан-қазан, 
айқай-шу, ел-жұртты дүрліктіріп ала жөнеледі... Анау-мынауға 
қайыру бермей, жан-жақгы қамалап, көптеп көмектескеннің
өзінде зорға дегенде ұстайсың.

Қанымгүлдің қолында екі жасар баласы Тоқан. Екеуі де 
ауьыдың оргасынан аңырай шығатын үлкен жолдың ушар басы- 
на көз тігеді. Өйткені, сиырлар жайылымнан күнде осы бетген 
қайтатын.

Төбелерді тасалай, баяу батып бара жагқан күн ауыл 
сыртындағы бойшаң жас теректердің ушар басын алтын 
кірпіктерімен нұрға бөлеген. Ғажайып көрініс ұзамай алқызып 
реңге айналып қоюлана берді. Айнала қаракеу імденіп көз жеткен 
жердегілердің бэрі күңгірт тартып кем-кемнен ғайып бола баста- 
ды. Өлке түгелдей түн құшағына еніп, іңір шағы да келді.

Ымырт үйірліп қалғанымен күндіагі ыстық аптап элі 
басылмаған, батыс жақгағы қазақгың шөл даласынан әлде біреу 
дамылсыз көрік басып жатқандай, салқын самалмен бірге оқгын- 
оқгын ыстық леп шарпиды. Бүгін айналадағының бэрі күн ап- 
табынан әбден әлсіреген, балқып майысқандай балғын бұтақгар, 
жапырағына дейін күлгін тартқан бақшада иін тірескен жүгерлер 
арық бойында күнімен сонаға таланып, шулғумен зықысы шыққан 
боз бие -  бәрі-бәрі түн түндігінен рақат самал күткендей.

Әдетте түннің бір уағында пайда болатын салқын желінен 
таңға жақын жер бел алып, бетіне шық пайда болады, жер-ана
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бусана бой жазды. Шөп әлсіреген қалпынан оянып, малдар да, 
рақаттана жайыла бастайды. Щ

Іші шермиіп тойган сиырлар жол шаңын бурқыратып, көше 
бойымен жайяндап келеді... Щ

Екі беті алмадай, тәмпіш мұрын Тоқан, Қанымгүлдің қолында 
тыпыршып қара ала сиырды-ау, «аулап» шақырып, өзінше мәз- 
мейрам. Бірақ маң-маң басып келе жатқан тәкәппар кара ала 
сиырдың Тоқанмен жүмысы болмады. Жақындап келе жайқалып

қоиды сыңайын
тоқгап қалды

-Айда, Тоқанжан, қораға айда, - деді Қанымгүл қолындағы ба-
сәттй мал

жеті п қалғандай елжіреп
қуанышты баланың

сы болғанымен, әлі сол қыз күніндей көркін бермеген. Осы күліп 
түрғанда да нұрлы бетінің ұшындағы кішкене шүқыр сол баяғы 
қалпы. Мұның өзі Қанымгүл жүзіне гажайып сән береді екен. 
Қанымгүлдің жэудір көздері бірде жарқ етіп ұшқын атса, бірде 
аналық мейрімге толып күлімсірей қалады.

Айналайын
баласын емірене иіскеп, қүшырлана

сүйіп алды.
сының салмағынан артқа қарап шалқая 
етегі көлең кағып көзге бүгін ерекше к
і, садаға кетейін, айда... Шыбығынмен

түскісі

бе, Тоқан ?
Айналайын, мен қазір сиырынды сауамын, сүт

сэтте
тұнып қалаған шаңның ішінен бір атты адам шыға келді. Оның
атқа отырсы да өзгеше.

Ескі қыстаулардың моржасына қонған жапалақтай жарбиып,
термен баттасқан киіз қалпағын көзіне баса киіп алған. Үстінде
ауаның өртеніп тұрғанына қарамастан, жауын-шашыннан оңып 
кеткен плащы бар.

- Әкең келді, Тоқан, эне, экең келді, - деді Қанымгүл күйеуіне 
күле қарап.
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Қаратай табиғатынан жылтыр қара кісі. Әсіресе, бүгін терлеп- 
тепшіп, шан басқан беті жолақ-жолақ, өзгеше түнеріп, жүзінің өзі 
топрақ реуіштеніп кеткен. Оның көптен бері үстара көрмей өскен 
сакал-мүрпгтары да шаң шалып, ыстық аптабынан бурыл тартқан 
сияқгьг. Қаратай тізгін іріккен жоқ. Баласы мен эйкілінің жаны- 
на аялддамай, бөтен бір кісілерді көргендей өте беріп, дарбазага 
сүйеніп түрған сиырды қамшысын шірене қүлаштай тартып-тартып 
жіберді де, үнсіз-түнсіз қораға тартты.

- Әке, айтшу, эке айтшу! Әке! -  деп, кішкене Тоқан алдына ел
дегендей, әкесіне үмтьша береді.

- Қаратай, балаңды алшы, - деді Қанымгүл. Қаратай атаның
тізгінін іркіп қайырыла беріп, күлімсірейін деп еді, бірақ оңдырып 
күле алмады. Мүртының асты болар-болмас жыбыр етті де, қайта 
жұмылды. «Қоя түршы эрі» дегендей балаға қалын бір-ақ сілтеді.
(Ш.Айматов).

Түпнұскасы. «Тунгу сугат».

Канымгүл иштен жаңы эле келе салып, үй тиричилигинин 
андай-мыңдайын бат-бат бүттүүре қайду да, көчөго уйларды тоско- 
ну чыкты. Кара уйду әртерэөк көздеп албасаң ал жаман -  түзу эле 
кошуналардын огородуна кирет да, артынан ызы чуу салып он чак-
ты киши кубалабаса, оңой менен карматпайт.

Канымгүлдің колунда көтерген эки жашар уулы Іокон бар. 
Ал экөө тең көчөнүн батыш тарабын тиктешет. Уйлар күнүге ошол 
жактан қайтат. Көчөнүн аяғыңда кырка тигилген теректердин кыл- 
даучуна илингенсип, күн кайракы айдалган боз дөңсөнүн булунуна 
акырын гана кылкылдап чегүп бара жатгы. Так ошол эчүп бара 
жатқан күндүн астынан, кечки күүгүм жон ылдый жылжып, этек- 
теги көлөкөлөрдү улам кууп жетип, аларды өз койнуна катып алып
жаткандай, айлана барган сайын көзгө илешпей иңирленет.

Кеч кирип келе жатканы менен, күндүн аптабы али кайта 
элек, ал аз келгенсип, батыш тараптағы казактын чел талаасынан 
кимдир бирөө көрүк желпип жаткансып, керимселдин дем кы- 
стырган оор толкундары лап-лап этип келе баштады. Азыр айла- 
надагынын баары: алы кеткен самсаалган бутактар, ичи түнт токой



сыяктуу жылууным басып, чарбактарда демигип турган чытырман 
жүгөрүлер, чымынга таланып арык боюнда ылаалап турган боз бээ, 
мына ушунун бардыгы жайкы ысыкка чагылып, азыр түндүн ке- 
лишин гана тилеп, күтүп тургансыйт. Түндө жогортон муздак жел 
согот, таңға жуук жер үстүн шүүдүрүм камайт, ошондо таш «чый- 
рыгып» бетинетунук чык жыбырап ыйлаактанат, ошондо жегени аш 
болуп мал семирет, үргүлөп термелген чөптөр боюн жазып өсет.

Уйлар тойгоңуна оорсунуп, ичин көтере албай көчөнүн орто- 
су менен шашпастан, жайбаракат басып, жолдүн коюу чаңын бурук- 
сутуп келе жатышты.

Эки бети кызарган табылгыдай йызыл-тору, мурду саал 
теңирекей, дайыма тынчы жок кичинекей Токон, Канымгүлдүн ко- 
лунда секирип, торсоң-торсоң этип чыбык булгалап, карала уйду 
улам. «Оуу, оуу, оуу!» - деп чакырып коят. Карала уй Токонду бир 
да тоотпогонсуп, бутун, эричээ сүйрөй басып келди да, жүгөрүнү 
көздей умтулайын деди эле, Канымгүлдү көрүп, имерилип токтоп 
калды.

- Айда, Токон, короого айда! — деди. Канымгүл колундагы 
баласына кубанычтду карап. Баласы ушул кезде чын эле ишке жа- 
рап, чын эле мал айдашып жүргөндөй сөзген эне ошого өзүнчө эле 
көтөрүлүп, өзүнчө эле жыргап жатты. Канымгүл бирди төрәгөн ке- 
лин болгону менен кыз чактагы өңүтүзүнөн аз эле бурулган. Азыр 
ал күлүп турганда, толмоч тегерек бетинин ортосу мурункудай эле 
татынакай чуңкурланып, жүзүне кандайдыр бир уялчаак кылыктын 
көркүн берет.

Анын саал жапкактуураак келген сулуу көздөруү бирде шок- 
туу күлүндөй калат да, бирде ичте жаткан назик мээримдин жылуу- 
лугу көзүне мээлүүн жарык берип, көпке өчпей жанып тургансыйт.

- Ананайын, уйчуманым! Ушул сенин мал айдаганындан!
-  деп, Канымгүл баласын жыттагылап, удаа-удаа өпкүлөйт. Бала- 
нын салмагынан артка ийиле берип, согончогуна түшкен узун 
көйнәгүнүн этегин булакгата чайпалып баскан Канымгүл, эрерке- 
гендей божурап келе жатты. -  Айда, садагаң болоюн, айда... чыбык 
менен ур... Өш, муну кара, жүгөрүге ат койгону турат! Өш десе!.. 
Ананайын, мен азыр уйду саайм, сүт ичесиңби, Токон?

Так ошол убакытта, көчөдөгү уюлугуп жаткан чандын ичинен 
бир атчан чыга келди. Анын атка миниши башкача эле. Дубалдын
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урандысында коңқоюп отурган жаман сарыдаи үңкүиүп, тер шире- 
ген кийиз калпагын чуңкул көзүно баса кийген. Аба үп болуп турга- 
нына карабастын, үстүнде жаан-чачындан өңү очүп бозоргон плщ.

Атаң келди, карачы, Токон, атаң келди! -  деди Канымгүл
күйөесүнө жылмайып.

Каратай өзү жаратылышынан эле өңү капкара киши. Бирок 
бүгүн анын тердеп-тепчип, чаң менен аралаша майланышкан оду- 
пакай бети өзгече түнерүп, күрөң түстөгү топурак сыяюуу элес бе-

мурутунун
буурул

Каратай тизгин тарткан жоқ. Ал баласы менен аялының жа-
учураткансып

ды өтүп бара жагып суз тикгеп алды да, дарбазага кашынын жаткан
туруп

бир тартып, унчукпастан короого айдады
Ата, ачу! Ата! -  деп, кичкенекеи токон атка өңөрсөң

атасына чулдурады.
- Каратай, баланы алчы! -  деди Канымгүл. Каратай атгын ба- 

шын бир аз жия түштү да, кайрылып туруп күлүмсүрөйүн деди- 
би, бирок күлгөн жоқ. Бир жак уурту болор-болбос аяылып барып 
кайра бекем жумулду. «Э, кое турчу нары!» - деген сыяқгуу атасы
баласына колун шилтеди.

ысалдарды талдау
ітегорияларды ң

теу, тәуелдеу т.б.) негізі бір екенін дәлелдеңіз.

Септік категориясы
р/с Қазакша Қырғызша Өзбекше Түрікменше

Атау Кім? Эмене? Нима? Хайсы?
Ілік Кімнің? Эмененин? Ниманинг? Хайсының?
Барыс Кімге? Эминеге? Нимага? Хайса?
Табыс Кімді? Эменини? Нимани? Хайсыны?
Жатыс Кімде? Эмнеде? Нимада? Хайсыда?
Шығыс
Көмектес

Кімнен?
Кіммен?

Эмнеден? Н имадан? Хайсыдан? 
1. ...........................................................
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Тәуелдік категориясы

Қазақ тілінде Атам, кызым, атаң, кызын, атасы, кызы 
Көшем, кітабым, көшең, кітабың, көшесі
кітабы.

Атам, қызым, атаң, қызың, атасы, китеби.

Отам, кизим, отанг, кизинг. отасы, кизи 
Кучам, китабим, кучанг, китабинг, китаби.
Атам, кизим, атаң, с̂итавин, атаси, кизи 
кочам, китавим, кизиң, кочан, кочиси, китави
Атам, гызым, атаң, гызың,
Көчәм, китабым, көчән, китабиң, көчэси. 
китабы.

Қыргыз тілінде

Өзбек тілінде

Ұйғыр тілінде

Түрікмен тілінде

№,143 тапсырма. Славян тілдерінен (орыс, украин, белорус) 
стынган төмендегі зат есіидер мен сан есімдерді өзара салысты- 
рып, жақындыц сипатын, ерекшеліктерін талдап көрсетіңіз.

Орысша: мать, брат, сестра, дети, внук, вода, земля, лес, озе- 
ра, зима, рыба.

Украинша: мать, брат, сестра, діти, внук, вода, земля, ліс, озе- 
ро, зима, рыба.

Белорусша: маци, брат, сястра, дзеці, унук, вода, зямля, воз- 
еро, зіма, риба.

Орысша: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. 
девят, десять.

Украинша: один, два, три, чотири, пьять, шість, сім, вісім, 
девять, десять. ; і

Белорусша: адзін, два, три, чатыры, пяць, шещь, сем, восема, 
дзевяць, дзесяць.

Бақылауга арналган сүрақтар:

1. Салыстырмалы-тарихи тіл білімінің негізгі мақсаты қандай?
2. Тілдердің генеалогиялық топтастырылыуы дегеніміз не?
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3. Тілдерді салыстырмал ы-тарихи зертгеудщ нәтижесі қандаи '
4. Салыстырмалы-тарихи тіл білімін қалыптастырған ғалым
кім?
5. Типологиялық жэне генеалогиялық жағынан әлем тілдері 
қаншаға бөлінеді?

Терминологиялық минимум:

Архетип -  кейін туған формаларды туыс тілдердегі 
зандылықтар сэйкестігі негізінде қайта жаңартатын салыстыр- 
малы-тарихи тіл біліміндегі бастапқы тілдік форма. Ол бірқатар 
тілде анықтапған құрылымдық элементтерді салыстыру жолымен 
шығарылатын, туыс тілдер семьясының ататілдік қалпында болуы 
мүмкін теориялық форма болып табьшады.

Салыстырмалы-тарихи тіл білімі — шығу тегі бір, туыс 
тілдерді зерттеумен шұғылданатын тіл білімінің бір саласы.

1 Утякырып: Тіл философиясы және В. Гумбольдт

Жоспары:

1. В.Гумбольдттын тіл философиясы.
2. В.Гумбольдттың тіл біліміне қосқан үлесі.
3. Типологиялық тіл білімінің қалыптасуы.

Негізгі эдебиеттер:

2006.
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,

2. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
3. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. Со-

ставил В.А.Звегинцев. Москва, 1956.

1990.

2004.

4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,

5. Қордабаев Т., Қалиев Г. Жалпы тіл білімі. Окулық. Алматы,

6. Қалиев Г. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.
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1. В. Гумбольдт және тіл философиясы.
2. В.Гумбольдтгыңтіл біл імі туралы теориял ыктұжырымдары.

X  1

Тест сұрақтары:

120. Тіл философиясының мэні:
A) Тіл табиғатын, мәнін зертгегендігінде;
B) Тіл мен қогамның қатысын зерттегендігінде;
C) Тіл тарихын зерттегендігінде;
Д) Тілді халықтың рухани өмірімен байланысты 

зерттегендігінде;
Е) Тіл мен ойлаудың байланысын зерттегендігінде.

121. Тіл философиясының негізін салған:
A) Гердер;
B) Шлегель;
C) Гумбольдт;
Д) Шлейхер;
Е) Вундт.

122. Тілдердің типологиялық топтастырылуы:
A) Тілдердің туыстығына қарай;
B) Тілдердің байланысына қарай;
C) Тілдердің тілдік одақгарға бірігуіне қарай;
Д) Тілдердің құрылымындағы ұксастығына қарай;
Е) Тілдердің функционалды сипатына қарай.

123. Тілдердің алғашқы типологиялық топтастырылуы:
A) Синтаксистік негізде;
B) Фонетикалық негізде;
C) Семантикалық негізде;
Д) Лексикалық негізде;
Е) Морфологиялық негізде.

Реферат тақырыптары:
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124.В. Гумбольдттың тілдерді типологиялық тұрғыдан топта-
стыруы:

A)Даралаушы, агглютинагивтендіруші, флективтендіруші,
инюорпбративтендіруші тілдер;

B) Даралаушы, инкорпоративтендіруші, аморфты,
аффикстендірілуші тілдер;

C) Түбір, агглютинативті, флективті тілдер, полисинтетикалық
тілдер;

Д) Флективті, аффикстендірілуші, инкорпоративтендіруші,
аморфты тілдер;

Е) Даралаушы, агглюгинагивтендіруші, флективтендіруші
тілдер.

125. Тілдердің типологиялық классификациясының бастау 
кезеңі:

A) XIX ғасыр
B) XX ғасырдың басы
C) ХҮІІІ ғасырдың аяғы 
Д) ХҮІІІ-ХХ ғасырлар 
Е) ХҮИ гасыр

126. А.Шлегельдің тілдерді типологиялық түрғыдан топта- 
стыруы:

A) Флективті, аффикстендірілуші, аморфты тілдер
B) Даралаушы, аморфты тілдер
C) Түбір, агглютинативті, флективті тілдер 
Д) Флективті, агглютинативті тілдер
Е) Даралаушы, агглютинативтендіруші, фпективтендіруші

тілдер

127.Тілдерді типологиялық жағынан топтастырғанда қатаң
ескерілетін жағдай:

A) Қүрыпымдық ұқсастығы
B) Территориясы
C) Өзара туыстыгы 
Д) Үқсас орта болуы
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Е) Үқсас жаргон балуы

128. «Ява аралындағы Кави тілі» еңбегінің авторы:
A) В.Гумбольдт
B) А.Шлейхер
C) Ф.Форіунатов 
Д) Ф.де Соссюр
Е) Б .де Кургенэ й

129. Тілдерді типологиялық жагынан зерттеуді ұсынған
галым: Щ

A) А.Шлейхер
B) Ф.Шлегель
C) А.Шлегель
Д) В.Гумбольдт
Е) В.Гумбольдт 

Тапсырма:

№ 144 тапсырма. Көрсетілген әдебиеттер негізінде 
типологиялық тіл біпгмінің өзіндік сипатын, атап айтқанда

1) типологиялык зерггеудің негізгі мақсаты;
2) типалогиялық зергтеудің қалыптасу кезеңі,
3) онынсалысі ырмалы-тарихи тіл білімінен басты ерекшелігі:
4) типологиялық классификация белгілері;
5) тілдердің типологиялық жагынан жіктелу түрлері 

мэселелеріне анализ жасаңыз.

№_145 тапсырма. Тілді типологиялық жіктеудің негһгі
ұстанымдарын атаңыз. Типологиялық жіктеу бойынша бөлінетін 
қүрылымды топтардың эр түріне талдау жасаңыз.

№—146 тапсырма. Берілген сүрақ-тапсырмаларга оз
бетіңізше жауап беруге тырысыңыз, дүрыс нүсқасына түсінік 
іздеңіз.

1. Дүние жүзіндегі тілдердің типологиялык белгілерін ең 
алғаш айқындап берген ғалым . . .
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2. Тілдерді типтік ұқсастық белгілеріне қарай топтастыру . . .
. Тілдерді туысқандык ұқсастық белгілеріне қарай топтасты-

РУ •  •

Бақылауға арналган сұрақтар:

XIX ғасырдағы тіл білімін сипаттайтын факторлар қандай? 
Тілдердің типологиялық топтастырылуы дегеніміз не?
В.Гумбольдтың тіл философиясы туралы тұжырымдарын

қалай түсінесіз?
Типологиялық жэне генеалогиялық жағынан элем тшдері

қаншаға бөлінеді?

минимүм
Гумболъдт лімі мен тіл философиясының 

негізін салған В. Гумбольдттың тілге және оның зерттелуіне 
арналған философиялык-тілдік бағдарламасы аясында қалыптасқан 
көзқарастарының жиынтығы. Гумбольдт ілімі бағдарламасының 
теориялық-методологиялық базасы тілді антропологиялық түрғыда 
зерггеуге негізделген, бүл теория бойынша, тіл -  адамның сана- 
сымен, ойлаумен, рухани, мэдени өмірімен тығыз байланыста
зерттелу і қажет.

Тіл философиясы — Гумбольдт тіл білімінің өзіндік
философиялық базасы. Тіл философиясының негізгі үстанымдары

үлттық
есептеу.

14-тяігк.рып: XIX гасыр тіл біліміндегі багыттар мен мек
тептер

Жоспары:

Логикалық
2. Натуралистік бағыт жэне оның негізгі идеясы.
3. Психологиялық багыт жэне оның негізгі идеясы.
4. Жас гпамматистер мекгебі жэне оның негізгі иде
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5. Қазан лингвистикалық мектебі.
6. Мәскеу лингвистикалық мектебі. |
7. Женева лингвистикалық мектебі.

Негізгі әдебиеттер:

1. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
2. Хрестоматия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. Со- 

ставил В.А.Звегинцев. Москва, 1956.
3. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад, 

2006. ‘
4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,

1990.
5. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,

2004.
6. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005. 

Реферат тақырыптары:

1. Тіл біліміндегі логикалық бағыт.
2. Тіл біліміндегі психологиялық бағыт.
3. Тіл біліміндегі наіуралистік бағыт.
4. Жас грамматиктер бағьггы.
5. Мәскеу лингвистикалық мектебі: негізгі бағыты.
6.Қазан лингвистикалық мектебі: негізгі бағыты.
7.Женева лингвистикалық мекгебі: негізгі бағыты.

Тест сүракгары:

130. Логикалық бағытгың негізгі идеясы:
A) Тілдің танымдық проблемаларымен байланысты тілдің 

универсал сипатын анықгау;
B) Тілдің оймен байланысын анықтау;
C) Тіл категорияларын жүйелеуде олардың қызметі мен 

мазмұнына көңіл бөлу;
Д) Тілдің синхрондық қалпын зерггеу;
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131. Тіл білімінде логикалық көзқарастың басталуы:
A) Ортагасырлық схоластикалық гылымнан;
B) 17 г. I жартысындагы рационалдық концепциялардан;
C) 19 г. логика-философиялық агымдардан;
Д) Көне грек философтарынан;
Е) 20 г. логика-философиялық агымдардан.

132. Мэскеу лингвистикалық мектебін сипаттайтын негізгі 
факгор:

A) XIX г. 70-80 жж. қалыптасқаны, оны басқарган көрнекті
орыс галымы Ф.Фортунатов екендігі;

B) Компаративизм идеясын қолдап, қазіргі грамматика тео-
риясын дамытқаны;

C) Орфография, пунктуация ережелерін жетшдіргені;
Д) Сөздіктер жасаганы;
Е) Фонетика заңдарын зерттеуге мэн бергені.

133. Қазан лингвистикалық мектебін сипатгайтын негізгі фак-
тор:

A) XIX г. аяқ кезінде калыптасқаны, оны басқарган орыс- 
поляк галымы А.И.Бодуэн де Куртенэ екені;

B) Фонеманы зерттеуге мэн бергені;
C) Жас грамматикгер концепциясын қолдап, индивидуалдык 

және әлеуметтік психологияга мэн бергені;
Д) Тілдің статикалық қалпын зерттеуге мэн бергені;
Е) Тіл тарихын зерттеуге мэн бергені.

134. Женева лингвистикалық мекгебін сипаттайтын негізгі 
факгор:

A) Оның теориялық негізі Ф. Де Соссюрдің концепциясына 
негізделгені;

B) Тілдің обьектісі — оның «өзін жэне өзі үшін зерттеу» деп
есептегені;

C) Таңбалық жүйе ретінде тілдің материалдық жагын 
қолдаганы;

Е) Тілдщ диахрондық қалпын зерттеу.
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Д) Тіл білімін диахрондық тұргыда зерттеу;
Е) Тіл білімінің даму сипатына көңіл бөлгені.

135. Психологиялық багыттың негізгі идеясы:
A) Сөйлеу эрекетінің іске асу жолдарын зерттегені;
B) Логикалық, натурапистік багытгарға қарсы болғаны;
C) Тілді үнемі дамып отыратын динамикалық қүбылыс деп 

танығаны;
Д) Тіл мәселелерін шешуде психологиялык кагидаларды 

басшылыққа алғаны;
Е) Тілді ойлаумен тығыз байланысіа алып қарастырағын.

136. Натуралистік бағыттың негізгі идеясы:
A) Тілдің шығуын табиғаттың адамдық санаға айналуы деп 

қарайтыны; £
B) Тіл биологиялық қүбылыс болгандықтан, тәуелсіз өз 

заңымен ғана өзгереді деп есептегені;
C) Тшдің қоғамдық сипатын жоққа шығаратыны;
Д) Тілдің негізгі функциясы ойды қалыптастыру деп 

танығаны; • "
Е) Тіл мәселелерін шешуде жаратылыс заңдарын 

басшылыққа алганы.

137. Жас грамматиктер бағытының теориялық негізі:
A) Салыстырмалы-тарихи тіл білімін жоққа шығару;
B) Индивидуалдық психологизм;
C) Тілдің дамуы мен қызметін айқындауда тек фонетика мен 

аналогия (үқсату) заңына сүйену;
Д) Диалектология, лингвистикалық география салаларын 

дамытуға мэн беру;
Е) Эксперименталды фонетиканы дамытуға мэн беру.

138. Жас грамматизм бағытының көрнекті өкілдері:
A) А. Шлейхер, Ф. Шлегель, т.б.;
B) В. Гумбольдт, ф.Фортунатов, т.б.;
C) Лескин; Бругман; т.б.;
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Д) Ф. Царнке, Э.Сепир, т.б.;
Е) Г. Асколи, Бругман, т.б.

139. Жас грамматистер бағытының қалыптасқан кезеңі:
A) XIX г. 70 жылдары;
B) XIX ғ. 80 жылдары;
C) XIX ғ. 90 жлдары;
Д) XX ғ. 20 жылдары;
Е) XIX ғ. 50 жылдары.

140. Жас грамматиктер бағытының кемшілігі:
A) Тіл білімінің теориялық негізі индивидуумдар психоло-

гиясы деп есептейтіні;
B) Дыбыстық тілдің шығуы, оның алғашқы дәуірдегі сипа-

ты тіл білімінің объектісі емес деп қарайтыны;
C) Тілдің құрылымдық бөлшектерін бір-біріне байланыссыз

жеке-жеке талдауға бой ұрғаны;
Д) Лингвистикалық талдауда сөйлеу тіліне мэн беріп, жазба

тіл дәстүріне көңіл бөлмегені;
Е) Салыстырмалы-тарихи тіл білімін бағаламағаны.

141. Психологиялық бағытты қалыптастырған ғалым:
A) Г.Штейнталь;
B) К.Бругман;
C) Б.Дельбрюк;
Д) А.Мейе;
Е) Я.Гримм.

142. Психологиялық багыттың бөлікгері:
A) Индивидуалистік, элеуметтік
B) Гуманитарлық, биологиялық
C) Психологиялық, әлеуметтік 
Д) Диахрондық, синхрондық 
Е) Жекелік, жалпылык
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Тапсырма: .

№ 147 тапсырма. Негізгі және цосымша әдебиеттерді, ты 
білімі терминдерінің сөздіктерін пайдалана отырып, XIX гасыр тіл 
білімінің мәнін ашыңыз: : 2

1) салыстырмалы-тарихи тіл білімінің гылым ретінде
қалыптасу жайы;

2) оныңтіл білімі ғылымындап»! берген нәтижесі туралы;
3) Тіл философиясы концепциясының мәні;
4) Типологиялық зерттеудің мэні, фүнкциясы туралы;
5) салыстырмалы-тарихи әдістің негізгі максаты туралы.

№ 148 тапсырма. Жалпы тіл білімінің тарихына байланы- 
сты еңбектерді қарастыра отырып,

1) XIX ғасыр тіл біліміндеғі тілдік ағымдардың пайда болу 
себептері;

2) логикалық бағыттың негізгі мақсаты;
3) психологиялық бағьптың нысаны;
4) нагуралистік бағыттың жаппы сипаты;
5) жас грамматикалық бағыттың сипаты, оны қолдаушы мек-

тептер жаиында мәлімет оеріңіз.

№ 149 тапсырма. Берілген сүрац-тапсырмаларга өз 
бетіңізше жауст беруге тырысыңыз, дүрыс нүсқасына түсінік 
іздеңіз. ; \

1. Тіл мәселелерін шешуде психологиялық қағидаларды 
басшылыққа алған бағыт. . .  |

5. Тіл ғылымын жаратылыстану гылымдар құрамында
қарайтындар. . .  . ; * Щ

6. Тіл -  жеке индивидуумдар тілі деп карағандар . . .
7. Жас грамматизм бағьггын қолдаушы мектептер . . .
8. Тіл білімі тарихында салыстырмалы-тарихи әдісті ең алғаш 

қолданушы
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І.Тіл біліміндегі багыттар: логикалық, психологиялық,

Бақылауга арналған еурақтар:

натуралистік, жас грамматикгер оагыты жэне олардың тілдщ 
табигатын, сипатын түсіндірудегі ұстанған концепциялары қандай
болдыЪ

2.Тіл біліміндегі лингвистикалык мекгептер: Мэскеу мектебі, 
Қазан мекгебі, Женева мектебі, олардың негізін салушылар мен 
ұстанған бағыттары туралы не айтар едіңіз?

3 .Тіл біліміндегі психологиял ық көзқарасты қалыптастырушы
кім?

4.Логикалық бағыттың негізгі өкілдері кімдер болды?
5.Натуралистік бағыттың негізгі өкілдері кімдер болды?

Терминологиялық минимум:

Жасграмматизм — XIX г. 70 жж. Германияда салыстырмалы- 
тарихи тіл біііміне қарсы пайда болған Еуропа тіл біліміндегі 
бағыт. Жасграмматизм тіл үзіліссіз дамиды дей отырып, тілді жеке 
адамдардың психофизиологиялык әрекетінің жемісі деп түсіндірді.

Натурапистік багыт — XIX ғ. I жартысында салыстырмалы- 
тарихи тіл білімі аясында пайда болып, тілді, сөйлеу кызметін зерт- 
теуде жаратылыстану ғылымдарының принциптері мен әдістерін 
таратқан. Бүл бағыт тілді материалдық қүбылыс деп таныған, 
өйткені ол дыбыстар мен таңбалар арқылы көрінеді, есту жэне көру
мүшелерімен қабылданады,сөйлеушілердіңеркінентыс,өсімдік не
жан-жануарлар сияқгы табиғи эволюциялық жолмен дамиды деп 
есептейді. Сол себепті тіл білімін жаратылыстану ғылымдарына 
жатқызып, оны адамдар жасаган мәдени ескерткіштерді, мәтіндерді 
зерттейтін филологиядан бөліп қарайды.

Логикалык багыт — тілді ойлауға жэне логика мен 
философиядағы эр түрлі агымдар мен концепцияларға қатысты 
зерттейтін көзқарастар жиынтығы. Бүл багыт XIX г. 60-80 жж. 
дамыған.

Психологиялык багыт — тілді адамның не халықгың 
психологиял ык күйі мен кызметінің ерекше қүбылысы
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ретінде қарастыратын ағымдар мен мектептердщ жэне жеке 
тұжырымдардың жиынтыгы. 1

Стоиктер -  Эллинизм дэуірінде қалыптасқан, тіл тура- 
лы ілім тарихындағы аса ірі философиялық мектептердің бірі -  
Стоаның өкілдері. Мектептің негізін салған Кипрдегі Китионнан 
шыққан Зенон (б.з.д. 336-244 жылдар шамасы) деп есептеледі. 
Одан басқа оның ірі қайраткерлері Хрисипп (б.з.д. 281-209 жылдар 
шамасы) жэне Диоген Вавилонский (б.з.д. 240-150 жылдар шама- 
сы). Стоиктердің шығармалары үзінді, дәйексөз, кейінгі баяндаулар 
түрінде жеткен. Стоиктер сөз жэне сөйлеу мен ойлаудың бірлігі 
жайындағы ілімнің біртүтас жүйесін жасйған. Олардың ілімі жал- 
пы философиялық түжырымдарға негізделген, олардың пікірінше, 
сөз туралы ілім философияның біртүтас элемдік парасатты күшін 
білдіреді, ол өмірдің материалдық жэне рухани жақтарын түгас 
алып қарастырады. Логосқа жету үшін білім үш қүрамнан түруы ке- 
рек: логика, физика, этика. «Логика» терминін логостың ішкі жэне 
сыртқы жактары туралы ілімнің атауы ретінде бірінші рет стоиктер 
енгізген.

Жоспары:

1. XX ғасыр тіл біліміндегі лингвистиканың сипаты.
2. Структуралық тіл білімі жөнінде.
3. Структуралық тіл білімін дамытқан мектептер туралы.

Негізгі әдебиеттер:

1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,

2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Учебное 
пособие. Москва, 1979. Ш
3. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,

ып: XX гасыр тіл біліміі және структурализм

2006.

1990.
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4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов.
Москва, 1969.
5. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.
6. Момынова Б. Қазақ әдеби тілі тарихын зертгеу жүйесі. Оқу 
қүралы. Алматы, 2001, 126 б.
7. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.

Реферат тақырыптары:

1. Прага структуралық мектебі.
2. Америка структуралық мекте(
3. Копенгаген структуралық мек
4. Лондон струюуралық мектебі

Тест сүрақтары:

143. Структуралық тіл білімінің басты сипаты:
A) Неограмматика ілімінің жалғасы екені;
B) Жас грамматикалық мектепке қарсы екені;
C) Тілдін күрылымдық жағын формалды сипаттауға

негізделгені;
Д) Тілді зергтеуде математикалық тэсілдерге сүйенгені;
Е) Функционалды тіл білімін зерттеуге мэн бергені.

144. Структуралық тіл білімінің басты кемшілігі:
A) Тіл қүрылымын формалды зерттеп, оның мазмүнына

нүқсан келтіргені;
B) Тіл жүйесін тек статикалық түрде зерттегені;
C) Тілдің әлеуметтік сипатын жоққа шығарғаны;
Д) Тіл қызметіндегі психологиялық факторды жоқка

шыгарғаны;
Е) Тілдің динамикалық дамуына көңіл бөлмегені.

145. Струкгуралық тіл білімінін бастапқы дамыган жері:
А) Ресей;



B) Франция;
C) Америка; |  
Д) Ангпия; -.чЩІ
Е) Испания.

146. Струкгуралық тіл білімін дамыткан мектептер:
A) Прага, Америка, Швейцария, Қазан мектептері;
B) Мэскеу, Америка, Франция, Дескриптивтік мектептер;
C) Қазан, Мәскеу, Лондон, Прага мектептері;
Д) Дескриптивтік, социологиялық, Прага мектептері;
Е) Прага, Дескриптивтік, Копенгаген, Лондон мектептері.

147. Прага мектебінің негізгі идеясы:
A) Тіл мәдениетін зертгеу;
B) Тіл құрылымын функционалды жүйе ретінде зерттеу;
C) Фонологияны зерттеуге ерекше мэн бергені;
Д) Сөйлем мүшелерін сөйлемде атқаратын мэніне карай

жіктеу;
Е) Тіл мен болмыстың қатынасы проблемасын зерттеу.

148. Копенгаген мектебінің негізгі идеясы:
A) Глоссематика теориясын жасау;
B) Тіл білімінің міндеті — тілдік қарым-қатынасты абстракт 

тұргыда, таза құрылымдық қатынастар түрінде зерттеу;
C) Тілдің басқа гыл ымдарга ортақ жақгарын л ингвнстиканың 

құрамында қарастыруга қарсы екені;
Д) Субстанция мен форманың бір-біріне бағынышты 

қатынасын ашу;
Е) Математикалық тіл білімін жасау.

149. Дескриптивтік мектептің негізгі идеясы:
A) Тілді сигналдар жүйесі деп тану;
B) Тілдің бір дәуірдегі статикалық күйін әмпирикалық 

тэсілмен зерттеу;
C) Тілді семантикалық жагынан зерттеу;
Д) Тілді қызметіне қарай сипаттау;
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150.Функционалдылингвистиканыңнегізінқалыптастырушы:
A) В.Матезиус;
B) Н.Трубецкой;
C) Р.Якобсон;
Д) Л.В.Щерба;
Е) Н.Я.Марр.

151 .«Тіл-таңбаларжүйесі» дептұжырымдап, лингвистикалық 
семиогиканың негізін салушы:

A) К.Фосслер;
B) Ф.Бопп;
C) Э.Сепир;
Д) Б.де Куртенэ;
Е) Ф.де Соссюр.

Тапсырма:

№ 150 тапсырма. Көрсетілген еңбектерді басиіылыққа алу
арцылы

1) структуралық тіл білімінің жалпы сипатын;
2) струюурапық тіл білімінің дүниеге келуінің ішкі-сыртқы

себептерін;
3) структурализм мектептерін біріктіретін ортақ проблемала-

рын;
4) структурализмнің негізін салушыларды атап-атап, талдау

жасаңыз.

№151 тапсырма. Дәріс материалдарына сүйене отырып,

1) Прага мектебінің негізгі көтерген мәселесі;
2) Копенгаген мектебінің негізгі принциптері;
3) Дескриптивтік мектептің негізгі мақсаты;
4) Лондон мектебінің басты көтерген проблемалары жайында

қысқаша сипаттама беріңіз.

Е) Мэтіндік талдау әдістерін жетілдіру.

267



№ 152 тапсырма. Структуралық тіл білімінің дүниеге 
келуінің ішкі-сыртқы себептерін атаңыз. Және оның негізгі ныси- 
нын анықтаңыз. ң ін

№ 153 тапсырма. Америка структуралистерінің «Тілдік 
элементтердің нақты магыналары мен дыбыстық қүрамдары тіл 
қүрыльімына жатпайды, сондықтан олар тіл біліміне нысан бола 
алмайды. Тіл дыбыстарының лингвистерді қызықтыратын бір 
гана жагы бар. Ол — дыбыстардың магына өзгергіштік, магына 
айыргыштық, ягни фонемалық қасиеті. Бүл -  тіл дыбыстарының 
ең негізгі, бірден-бір өзіндік сипаты. Грамматика мен лексиканың 
лингвистердің назарын аударатын жагы — олардың магыналық 
жақтары емес, форма мен форманың, сөз бен сөздің қатынасы» 
деп айтқан пікірлерін қалай түсіндірер едіңіз? Мүнда тілдің фо- 
нетика мен семантика саласы тіл білімі қүрамынан тыс қаралып 
отырган жоқ па? Пікірді талдаңыз.

№ 154 тапсырма. Структурализм мектептерін біріктіретін 
ортақ багыт, проблемаларды саралап, талдап шыгыңыз. Онда 
тілдің өзіндік сиапты, ішкі қүрылысы қандай? Тілдік элемент- 
тер бір-бірімен қалай байланысады? Олардың байланысында 
қандай заңдылықтар бар? Тілдегі синхрония, диахрония проблема- 
лары қалай шешіледі? деген сүрақтардың қарастырылу жайына 
тоқталыңыз.

№ 155 тапсырма. XX гасырдагы глоссематиктер багыты 
туралы не білесіз? Олардың негізгі үстанган үстанымдары мен
қалыптастырушылары жөнінде түсінік беріңіз.

Бақылауға арналган сұрақтар:

1. Струюуралық тіл білімі деген не?
2. Структурапық тіл білімінің негізі қай елде салынды?
3. Структуралық тіл білімінің негізгі қарастыратын мәселесі
не? - : Ц
4. Структуралық тіл білімін дамытқан мектептер қандай?
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5. Структурализмнің Прага мектебін қалыптастырушылар 
кімдер?
6. Структурапизмнің Копенгаген мектебін
қалыптастырушылар кімдер?
7. Струкіурализмнің дескриптивтік мектебін
қалыптастырушьшар кімдер?
8. Прага мектебінің сипаты қандай?
9. Копенгаген мектебінің сипаты қандай?
10. Дескриптивтік мектептің сипаты қандай?
11. Лондон структуралық мектебінің негізін салушы кім?
12. Лондон лингвистикалық мектебінің сипаты қандай?

Терминологиялық минимум:

Глоссематика стру кгурал из м
бағытының неғұрлым дәйекті сипатын білдіретін тіл теориясы. Кез

қолдануға жарайтын дедукциялықтеория
жж

Х.И.Ульдалль жасаған. бұл
ерекшелігін

Оны жақтаушылар тілден сөйлеуді айырып қарау, тілді таңбалар 
жүйесі ретінде түсіну, таңбаға белгілеуші және белгіленушілердің 
бірлігі ретінде қарау, тіл — субстанция емес, форма, тілде тек айы- 
рым белгілер ғана бар, лингвистикалық тұрғыда тіл тек өз ішінде, 
өзі үшін ғана қарастырылуы қажет деген формалды, абстрактылық 
идеяны біршама өзгертіп, Ф. де Соссюр ілімінен алған.

Цескриптивті лингвистика — сөйлеу үзіндісі, бірінен соң 
бірі тізбектеліп келетін физикалық сөйлеу құбылысы, сондағы тіл 
бірліктерінің нақты мазмұнын емес, олардың формалды құрылымын 
дистрибуция әдісімен талдауды мақсат етті. Дескриптивті лингви- 
стика тіл бірліктерінің мәнін бірлікте алып түсіндіретін тіл теори-

сипаттап

формалды
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16-такырып: XX ғасыр тіл біліміндегі бағыттар мен мек- 
тептер

Жоспары:
1. XX ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық бағыттар.
2. XX ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалык мектептер.

Негізгі әдебиеттер:
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - За-

пад, 2006. »
2. Кодухов В.И. Общее языкознание. Учебник. Москва, 1974.
3. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Учебное 

пособие. Москва, 1979.
4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,

1990.
5. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Мо- 

сква, 1969.
6. Момынова Б. Қазақ әдеби тілі тарихын зерттеу жүйесі. 

Оқу қүралы. Алматы, 2001.
7. Қапиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.

Реферат тақырыптары:
1. XX гасыр тіл біліміндегі бағыттар.
2. Неолингвизм мектебі.
3. Социологиялық мектеп.
4. Эстетизмдер мектебі.

Тест сүрақтары:

152. XX ғасыр басындағы тіл біліміндік бағыттар:
A) Жас грамматизм, неолингвизм, сөздер мен заттар 

бағыттары;
B) Неограмматизм, психологиялық бағыттар;
C) Сөздер мен заттар, эстетизм, социологиялық бағыттар; 
Д) Психологиялық, натуралистік, эстетизм бағыттары;
Е) Натуралистік багыт, жас грамматизм бағыттары.
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153. Социологиялык бағытгың көрнекті өкілдері:
A) Г. Шухардт, А.Шлейхер;
B) Ф. Де Соссюр, П. Лафарг, А. Мейе;

\  С) Н. В. Крушевский, Э.Сепир, Б.Уорф;
Д) Р. Мерингер, Ф.Шлегель;
Е) К. Фосслер, Лансло, Яски.

154. Эстетизм багытының негізін салушы:
A) Г. Штейнталь;
B) В. Гумбольдт;
C) К. Фосслер;
Д) Ф. де Соссюр;
Е) Ф. Фортунатов.

155. Социологиялық бағытты сипаттайтын негізгі фактор:
A) Неофилология өкілдерінің тіл философиясына қарсы;
B) Индивидуапистік, наіуралистік бағыттарға қарсы;
C) Тілді ең алдымен әлеуметгік құбылыс деп танығаны;
Д) Тілдегі өзгерістердің себебін халықгың рухани өмірімен

байл аныстыру ы;
Е) Жас грамматиктердің индивидуалистік психологизміне

қарсы.

156. Эстетизм бағытын сипаттайтын негізгі фактор:
A) Тілді рухани шығармашылық кұбылыс деп таниды;
B) Рухани шығармашылықгың бэрі де эстетикалық құбьшыс

деп есептейді;
C) Индивидуумдардың сөйлеу әрекетін зерттеуге ерекше

мэн берді;
Д) Тіл білімі эстетиканың бір саласы деп эстетикаға ерекше 

мэн берді;
Е) Тіл білімінде стилистиканы зерттеуге мэн берді. 

Тапсырма:
№ 156 тапсырма. Төмендегі сурақ-тапсырмачардың 

әрқайсысының дүрыс жауабын көрсетіңіз. Тіл бііімі тарихындагы
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XX гасыр тіл білімінің өзіндік орнын осы тапсырма арқылы ашуга 
тырысыңыз, тацырып нысанына қорытынды жасаңыз.

1. Тілдің құрылымдық жүйесін негізгі нысан етушілер . . .
2. Тілдің статикалық қалпын эмпирикалық тәсіл бойынша

зерттеуге мэн беруші мектеп . . .
3. «Сөздер мен заттар» мектебінің көрнекті өкілі . . .
4. Тілді индивидуумдар жасайды деп танушы мектеп . . .
5. Социологиялық мектептің негізгі өкілі . . .
6. Ареалдық лингвистика мәселесіне шектен тыс мэн беруші 

мектеп. . .
7. XX гасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептердің ең 

көрнектісі... у щ
8. Функционалды лингвистиканың негізін қалыптастырушы

Бақылауга арналган сұрақтар:
1. XX гасырдагы негізгі багыттар мен мекгептер қандай?
2. XX гасырдагы неолингвизм мектебінің сипаттамасы тура- 

лынеайтасыз?
3. XX гасырдагы әлеуметтік лингвистика багытының сипат- 

тамасы туралы не айтасыз?
4. XX гасырдагы эстетизм мектебінің сипаттамасы туралы 

не айтасыз?

Терминологиялық миннмум:

Неолингвистика — тіл білімінде жасграмматизм багытына 
қарсы XX г. 20 жж. Италияда қалыптасқан мектеп. Неолингви- 
стика индивидуумның сөйлеу эрекетін зерттеуге ерекше коңіл 
бөлді, лингвистикалық географияга ерекше мэн беріп, біртұтас 
тіл жоқ. тек көптеген диалектілік изогластардың жиынтыгы бар 
деп тұжырымдады. Бұл мектеп лингвистикалық географияның 
принциптерін айқындап, тіл біліміне ендірді, сөйлеу тіліне, 
диалектілік өзгешеліктерге ерекше мэн беріп, тілді синхрондық 
тұргыда зерттеді. Й
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Эстетикалык багыт -  XX ғ. Басында Батыс Еуропа линг- 
вистикасында туған бағыт. В. Фон Гумбольдтгың лингвистикалық 
тұжырымдары мен Б.Кроченің философиялық көзқарастары 
негізіндс қалыптасқан. Фосслер бойынша тіл іштей байланысты

> біргұтас құбылыс ретінде тек стилистикадан көрінеді, сол себепті
лингвистикалық пэндердің ең негізгісі стилистика оолуы керек.

17-такырып: Ф. де Соссюрдің лингвистикалық теория-
| лары

► Жоспары:
1. Ф. де Соссюрдің лингвистикалық теориялары.

I 2. Ф. де Соссюрдің тіл мен сөйлеуге қатысты ойлары.
3. Ф. де Соссюрдің тілдің жүйелік сипаты жөніндегі

тұжырымдары.
І  £

Негізгі әдебиеттер:
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток -

Запад, 2006.
2. БерезинФ.М., ГоловинБ.Н. Общее языкознание. Учебное

пособие. Москва, 1979.
3. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,

1990.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. 

Москва, 1969.
5. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. 

Алматы, 2004.
6. Момынова Б. Қазақ әдеби тілі тарихын зерттеу жүйесі.

Оқу қүралы. Алматы, 2001.
7. Қапиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Апмагы, 2005.

Реферат тақырыптары:
1. Ф. де Соссюр жэне структуралық тіл білімі.
2. Ф. де Соссюр жэне тілдің таңбалык табигагы.
3. Ф. де Соссюр жэне тілдің жүйелік, құрылымдық сипаты.
4. Ф. де Соссюр жэне тіл мен сөйлеу мэселесі.
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157. Ф.де Соесюрдің 1916 жылы жарык көрген еңбегі:
A) Лингвистикалық ілім тарихы; «2

B) Жалпы лингвистикалық курс;
C) Фонология мәселелері;
Д) Үндіеуропа тілдерінің сапыстырмалы грамматикасы;
Е) Неміс тІлінің грамматикасы.

158. Социологиялық мектепті қалыптастырушылар:
A) Л.Уитни, Э.Сепир, Л.Вайсгербер;
B) В.Гумбольдт, Б.де Куртенэ;
C) А.Царнке, П.Лафарг, Б.Уорф;
Д) Ф.де Соссюр, А.Мейе, Э.Бенвенист;
Е) Ф.Фортунатов, В.Виноградов, А.Шахматов.

159. Ф.де Соссюрдің тіл біліміндегі жаңалыгы:
A) «Тіл - сөйлеу эрекетінің бір бөлшегі» деуі;
B) «Сөйлеу - таза индивидуалдық кұбылыс» деуі;

С) «Тіл мен сөйлеу бір құбылыс» деуі;
Д) «Диахрония тілдік жүйені бұзады» деуі;
Е) «Тіл -  таңбалар жүйесі» деуі.

160. Ф.де Соссюрдің қателігі:
A) Тілді зерттеудің синхронды жэне диахронды әдістерін 

қарама-қарсы қояды;
B) Тіл білімін синхрондық жэне диахрондық тіл білімі деп 

бөліп қарайды;
C) Тіл мен сөйлеуді екі бөлек қүбылыс деп карастырады;
Д) Тілді таңбалық сипаты бар құбылыс деп таниды;
Е) Тілді жүйелік қүбылыс ретінде қарастырады.

161. «Жалпы лингвистикалық курс» еңбегінің авторы:
A) Н.Я.Марр;
B) Г.Шухарт;
C) Ф.де Соссюр;

Тест сүрақтары: .£
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Д) К.Фосслер;
Е) Б.де Куртенэ.

Л 62. «Тіл—идеяны білдірегін таңбалар жүйесі» түжырымының 
авторы;

A) А.Шлегель;
B) Ф.де Соссюр;
C) А.Шлейхер;
Д) Г.Штейнталь;
Е) В. Гумбол ьдт.

163. Ф.де Соссюрдің синхрония туралы көзқарасындағы
қайшылық:

A) Тілдің ішкі механизмі;
B) Ішкі жүйені зерттеді;
C) Тілдің белгілі бір дәуірдегі күйі;
Д) Синхрония диахрониядан гөрі маңыздырак;
Е) Синхрония тілдік жүйенің сырын ашады.

Тапсырма:

№ 157 тапсырма. Дзріс мазмүны бойынша берілген
сүрацтарга қысца түрде жазбспиа жауап беріңіз.

Ф. де Соссюрдің пікірінше, сөйлеу қандай қүбылыс . . .
Ф. де Соссюрдің негізгі еңбегі. . .
Ф. де Соссюрдің синхрония мен диахронияға берген

анықгамасы . . .
4. Тіл мен сөйлеуді екі бөлек мэселе етіп карау қажеттігін

гьшыми түргыдан алғаш дэлелдеген ғалым . . .

№ 158 тапсырма. Ф. де Соссюрдің синхрония туралы 
көзцарасындагы қайшылыңты жазбаша тачдаңыз.

№ 159тапсырма. Берілген сүрақ-тапсырмаларга өзбетіңізше 
жауап беруге тырысыңыз, дүрыс нүсқасына түсінік іздеңіз.
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1. Тіл білімін ішкі және сыртқы лингвистика деп жіктеуші 
ғалым. . .

2. Ф. де Соссюрдің ғылыми мектебі. . .
3. Тіл мен сөйлеудің бір еместігін алғаш дәлелдеуші. . .
4. Ф. де Соссюрдің тілдің таңбалық сипатын ашып берген 

еңбегі. . .  А ;*І8Ш Н Н

Бақылауга ариалган сүрақтар:
1. Ф.де Соссюрдің лингвистикалық тұжырымдары жөнінде 

не білесіз? ,
2. Ф.де Соссюрдің струкіуралық тіл біліміне қосқан үлесі 

туралы не білесіз?
3. Структуралық тіл білімінің негізі қай елде салынды?
4. Структуралық тіл білімінің негізгі қарастыратын мәселесі 

не?

Терминологиялық минимум:

Структуралык тіл білімі -  тілді таңбалар жүйесі деген 
қағидага жэне тіл қүрылымындағы жігі айкын элементтерге сүйене 
отырып, олардың формадды жағын қатаң түрде зерттейтін тіл
білімінің саласы. ;

Синхрония—тілдіңтарихи дамуының белгілі бір кезеңдеріндегі 
қалпы. Синхрониялық талдауда тіл белгілі бір дәуірдегі қатынасқа 
негізделген тіл бірлікгерінің жиынтығы ретінде қарастырылады. 
Синхрония ұғымын тіл біліміне енгізген І Ф.де Соссюр. Тілді 
синхрониялық зерттеудің мақсаты тіл жүйесінің динамикалық жэне 
статикалық тепе-теңдігінен көрінетін принңиптерін жасау болып 
табылады. Синхрония арқылы тілдің ек қазіргі күйін ғана емес, 
оның дамуындағы жеке кезеңдерді де зертгеуге болады.

Диахрония — тіл жүйесінің тарихи дамуын тіл білімінің ны-
саны түрінде зерттеу, тілді оның уақыт көлемінде даму процесімен
байланысты алып қарастыру. Диахрония ұғымын тіл біліміне
енгізген - Ф.де Соссюр. Тарихи тіл білімінде диахрония ұғымы
тілді талдауда оған карама-қарсы аспектіні білдіретін синхрония 
ұғымымен тікелей байланысты.
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Сөшеу -  адамның тілдік амалдар арқылы пікір, ой білдіру 
әрекеті. Сөйлеуге тэн қасиеттер: дауысталу, тембрлік сипат, 
аргикуляциялық анықгық, темп, акцент, т.б.

18-такырып: Кецестік тіл білімі 

Жоспары:
1. Кеңес дәуіріндегі тіл білімі ғылымының даму сипаты.
2. Түркі тілдерінің зерттелуі.

Негізгі әдебиеттер:
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - Запад,

2006.
2. Березин Ф.М., Головин Б.Н. Общее языкознание. Учебное 

пособие. Москва, 1979.
3. Теоретические проблемы советского языкознания (сб. Ста-

тей). Москва, 1968.
4. Лингвистический энциклопедический словарь. Москва,

1990.
5. Копыленко М.М. Основы этнолингвистики. Алматы, 1995.
6. Апресян Ю. Д. Идеи и методы современной струюурной

лингвистики. Москва, 1966.
7. Хрестомагия по истории языкознания ХІХ-ХХ веков. Со-

ставил В.А.Звегинцев. Москва, 1956. Қараңыз: Вандриес Ж. Язык. 
Лингвистическое введение в историю. С. 390-418; Ельмслев Л. Ме- 
тод структурного анапиза в лингвистике. С. 419-426; Брендаль В. 
Структуральная лингвистика. С. 412-418; Тезисы пражского линг- 
вистического кружка С. 427-443; Бондфанте Дж. Позиция неолинг-
вистики. С. 302-323.

8. Маслова В.А. Когнитивная лингвистика. Уч. пособие.
Минск, 2004.

9. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Оқулық. Алматы,
2004.

10. Момынова Б. Қазақ әдеби тілі тарихын зерттеу жүйесі. 
Оқу қүралы. Апматы, 2001.
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11. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005. 

Реферат тақырыптары:
1. Кеңестік тіл білімінің жалпы теориялық проблемалары.
2. Диалектикалық және тарихи материализм — кеңестік тіл 

білімінің философиялық негізі.
3. Кеңестік тіл білімі: негізгі ерекшеліктері.
Кеңестік тіл білімінде грамматика саласының зерттелуі. 
Лексикология, лексикография салаларының зерттелуі.
Тіл тарихы, диалектология салалар^іның зерттелуі.

Тесг сүракіары :

164. Кеңес тіл білімінің әдіснамалық негізі:
A) Маркстік-лениндік философия;
B) Халықгың ұлттық санасы;
C) Историзм принципі;
Д) Психологизм принципі;
Е) Логикалық принцип.

165. Академик Н.Я.Маррдың «Тіл туралы жаңа ілімінің» ба- 
сты кемшілігі:

A) Тілді таптық, қогамдық қондырма деп таныганы;
B) Дүние жүзіндегі тілдердің барлыгының да шыгу төркіні 4 

элементтен тараган деген болжам үсынганы;
C) Тіл сатылап дамиды деген болжам үсынганы;
Д) Семантика тіл біліміндегі негізгі объект деп қараганы;
С) Салыстырмалы-тарихи тіл білімінен бас тартып, тілдің 

қогамдық сипатын дүрыс түсінбегені.

166. Ең алгашқы орыс грамматикасының авторы:
A) Ф.И.Буслаев;
B) М.В.Ломоносов;
C) А.М.Пешковский;
Д) Л.В.Щерба;
Е) А.А. Потебня.
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167. Тілді қоғамдық қондырма деп түсіндіруші:
A). Ф.Ф.Форпгунатов;
B). А.А.Шахматов;
0). Н.Я.Марр;
Д). В.В.Виноградов;
Е). А.В.Десницкая.

168. Кеңестік тіл білімі теориясының ең көрнекгі өкілдері:
A). А.АЛеонтьев, Ю.Д.Дешериев, Б.АЛарин;
B). И.И.Мещанинов, Л.В.Щерба, В.В.Виноградов;
C). О.С.Ахманова, А.И.Смирницкий;
Д). Н.З.Гаджиева, А.В.Десницкая;
Е). Э.В.Севортян, В.А.Абаев.

169. Пуризм дегеніміз:
A). Әдеби тілді жасаиды сөздерден тазартуға қүрылған үйым;
B). Жалпыхалықгықтілдегі қарапайым лексикаға қарсы ағым;
C). Әдеби тілді жергілікгі тіл ерекшеліктерінен таза сақгауға

үмтылған одақ;
Д). ¥лттық әдеби тілге дейін туған ағым;
Е). Әдеби тілді кірме сөздерден, әдеби тілге жатпайтын эле-

менттерден сақгауға эркеттенген ағым.

170. Түркітанудың зертгейтіні:
A). Түркі халықгары туралы ілім;
B). Қытайтану мәселелерін зертгеу;
C). Түркі халықгарының этнографиясын зерттеу;
Д). Түрік хапқы туралы ілім;
Е). Көне тілдерді зерттеу.

171. Кеңестік кезеңде қалыптасқан тіл білімі салалары:
A). Түркітану, социолингвистика, психолингвистика;
B). Әмбебап грамматика, қытайтану, интралингвистика;
C). Славянтану, типологиялық тіл білімі, паралингвистика; 
Д). Лингвостилистика, қолданбалы тіл білімі, когнитивтік тіл

білімі;

279



172. Кеңес тіл білімінің еуроналық тіл білімдерінен басты 
ерекшелігі: 1 Л

A). Тілдік даму сипатында; %
B). Философиялық негізінде;
C). Тілдің бір ғана қырын зертгегендігінде;
Д). Грамматикалық құрылысының өзгешелігінде;
Е). Грамматикалық кагегорияларының әртүрлілігінде.

173. Кеңес лингвистерінің алдында' тұрған алғашқы кездегі 
міндеті: • ^

A). Лексикографияны жандандыру;
B). Сауатсыздықты жою;
C). ¥лттық эдеби тілдерді қалыптастыру;
Д). Халықгардың диалектілік ерекшеліктерін ашу;
Е). Практикалық оқулықгар шығару.

174. Ең алғашқы қазақ тілі грамматикасының авторы:
A) Н.И.Ильминский;
B) П.М.Мелиоранский;
C) В.В.Радлов;
Ә) В.В.Катеринский;
Е) Ф.Ф.Фортунатов. , {

175. Қазақ тіп білімінің теориялық негізін қалаған тұңғыш 
профессор:

A) А.Байтұрсынов
B) С.Аманжолов
C) Н.Сауранбаев 
Ә) Қ.Жұбанов 
Е) Ғ.Мұсабаев

Тапсырма:

Е). Этнолингвистика, интерлингвистика, экстралинг вистика.

№ 160 тапсырма. Мәселеге қатысты әдебиеттерді ташқ 
пайдалана отырып, мына тапсырманы орындаңыз:
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1) Кенестік тіл білімінің әдіснамасы;
2) Кеңестік кезен тіл білімінің ерекшеліктері, ғылымға 

косары I
3) Кеңестік кезеңде пайда болған ғылым салаларының сипа-

ты;
4) Кеңестік тіл біліміндегі түркітану мәселесі.

№161 тапсырма. Пуризм дегеніміз не? Пуристік агымның 
эдеби тілді дамыту талабы дүрыс па, элде ол субъективтік 
көзқараспен гана байланысты ма? Кірме сөздердің, оның һиінде 
халықаралыц терминдерді кіргізуді шектеу туралы пікірлерге 
көзқарасыңыз қандай? Берілген тапсырмадан қазақ тіліне ен- 
ген кірме сөздердің қай тілден екендігін анықтаңыз және себебін
түсіндіруге тырысыңыз.

Алла, эруақ, кереует, заман, кітап, театр, институт, бәтеңке, 
аймақ, әскер, машинист, публицист, табиғат, студент, жэшік, қамыт,
жэрменке.

№ 162 тапсырма. Берілген мәтіндерден кірме сөздерді тау- 
ып, сөздіктердің көмегімен түсініктеме беріңіз. Кеңестік кезеңде 
енгендерін бір бөлек жазыңыз. Қазақ тіліндегі дублеттерін
анықтаңыз.

1) Бэріміз, бөлменің ішін шандата асыр салып ойнап, 
мұғалім келе жатқанда тым-тырыс парталарына отыра қалатын 
төменгі класс шәкірттеріндей бұқиып, төмен қарап, конспект, 
кітаптар бетіне қайта үңіліп, үнсіз қалдық... Алқынып жертөлеге 
жетіп, ішіне кіре бергенімде сырт жақган гүрс етіп жаңағы сна- 
ряд жарылды — оның болванка емес, кеш жарылатын снаряд боп 
шыққанын мен сонда ғана білдім. Есіктен ішке қарай домалап келе

•  •

жатып, капитанның «алла» деп ышқынған даусын тағы естідім... 
Кеше ғана жарты пұт болванканы жерден көтеріп алып, жер үйден 
аулаққа апарып лақтырып тастаған солдаттың енді міне саусақ ба- 
сындай шишаны жатқан орнынан көтеріп алуға батылы да, шамасы
да жетпеді (Ә. Нұршайықов).
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2) Исполкомге барып қайтгым. Қапай баяндама жазып отыр 
екен. Тұяқ, тағы бір оқыған жігіт келді. Қаратау елінде партия 
тақырыпты кедей ауылнайларға еңбек-көлік салығы аудара салын- 
са керек... Олардың қандай сұрауына болсын жауап беретіндей 
Балташтың да білімі, тәжірибесі молайып қызметке ысылыгі, ісіне 
табанды, біртоға коммунист болып еді (Ж.Аймауытов).

3) Біздің жақга айта қоярлық бөтен эңгіме жоқ: облыс мемле- 
кетке астық тапсыру жөнінде алған міндеттемесін орындай алмай- 
тын болды, 110 миллион пұт емес, қазір 80 миллионның етегінен 
ұстап, орындауга кұресіп жатқан жай бар. Ендігі тілек те тек ре- 
спублика миллиардының айналасында Ғана болып отыр. Биыл 
астық ысырабы коп болды, бөлектеп жинауға дайындық аз болды 
да, көп егін комбайн жетпей, қурап түсіп қалды ғой. Кеше «СҚ» 
маған куэлік жіберіпті, тілші деген. Обкомның особый секторына, 
секретный хаттар тәртібімен, арнаулы үлкен конвертпен, спецсвязь- 
бен келді. Қалың конверт (Ә. Нұршайықов). _

4) Әуенов бағынышты командирден рапорт қабылдайтын ге- 
нералдай боп, орнынан көтерілді. Демобилизацияға жатып, еліне 
қайтатын солдат бөлімнен кетер алдында қай жерінде қандай белгісі 
барын бес саусағындай білетін кәрі винтовкасын жүрегі толки 
дірілдеп рота старшинасына откізер еді (Ә. Нұршайықов).

№ 163 тапсырма. Кецестік тіл біліміндегі «Тіл туралы жаңа 
ілім» немесе «Яфет теоршсы» ілімдерінің негізгі принциптерін 
көрсетіңіз. Бүл теорияның тіл білімінің дамуына ықпачы 
қанишлыцты болды? Саралап шыгыңыз.

№ 164 тапсырма. Кеңестік тіл галымдарының төмендегі 
тілге, сөзге берген пікірлерін оқып талдай отырып, тілдің және 
сөздің қай тілдік концепцияларының негізінде сипатталганын 
көрсетіңіз. л

1) «Тіл құбылыстарының үш аспекгісі бар: сөйлеу әрекеті, 
тілдік материал жэне тілдік жүйе. Тіл жүйесін (сөздік пен грам- 
матика) білу -  сол тілді тану, білу болып табылады. Грамма- 
тика семнатикалық сипатта белсенді қызмет атқаруы қажет.
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Грамматиканың белсенділігі деген -  адамдардың сөйлеу эрекеттерін
баскаратын обьектиеті тіл шындыгынан көрінеді» (Л.В.Щерба);

2) «Сөз -  формалар мен мағыналар жүйесі ретінде көрінетін
жан-жакты қүбылыс. Әр сөз қүрылымдық-семантикалық 4 типтің
біреуіне жатады, олар: атауыш сөздер (сөз таптары), көмекші сөздер, 
модаль сөздер мен демеуліктер, одағай» (В.В.Виноградов).

№ 165 тапсьтма. Төмендегі сүрац-тапсырмалардыц 
әрқайсысының дұрыс жауабын көрсетіңіз. Тіл білімі дәуіріндегі 
кеңестік кезеңнің алатын рөлін ашуга тырысыңыз.

1. Диалектикалық материализм эдіснамасын негіз еткен тіл
оілімі...

2. Тілді қоғамдық қондырма деп түсіндіруші . . .
3. Кеңестік тіл білімінде көп көңіл бөлінген теориялық мәселе

•  •  •

4. Түркі халықтарының тілін, әдебиетін, тарихын, этнографи-
ясын зерттейтін ғьшым . . .

5. Түркітанудың дербес ғылым ретінде қалыптасу кезеңі . . .
6. Қазіргі қазақ тіл білімі ғылымының алдында түрған негізгі 

мәселелер ...
7. Әдеби тілді кірме сөздерден, әдеби тілге жатпайтын эле- 

менттерден сактауға әрекеттенетін ағым . . .

Бақылауга арналган сүрақтар:

1 .Кенес тіл білімінің негізгі ерекшелікгері неде?
2.Кеңес тіл білімінің негізгі кезеңдері қандай?
3.Кеңес тіл білімінің жетістігі қандай?
4.Н.Я.Маррдың «Тіл туралы жаңа ілімінің» қателіктері неде? 
Кеңес тіл білімінің әдіснамалық негізі қандай?
Кеңес тіл біліміндегі негізгі зертгеу нысандары: грамматика, 

лексикология, тіл тарихы, аймактық тіл білімдерінің қамтылу жай-
лары.

Қазіргі кездегі тіл білімінің, оның ішінде қазақ тіл білімінің 
даму дәрежесі қандай деп ойлайсыз?
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Терминологиялық минимум:

Циалектикалык материализм — Кеңес тіл білімінін сүйенген
әдіснамасы.

«Тіл тпуралы жана ілім» - XX ғ. 20-30 жж.-да тіл білімінің 
жалпы мэселелері жайында Н.Я.Марр үсынған көзқарастар жүйесі. 
1923-24 жж. Н.Я.Марр қоғам дамуымен байланысты барлық
тілдерге тэн типологиялық даму кезендерін ашпақшы болды, соның 
нәтижесінде тілдің сатылап дамуы туралы теория үсынды. ТілДі 
қоғамдық қондырма деп танып, оны әуел бастан-ақ таптық сипаты 
болған деп дэлелдеуге тырысты. ,

Пуризм -  эдеби тілді кірме сөздерден, эр түрлі жаңа 
қүрылымдардан, сол сияқгы эдеби тілге жатпайтын диалектизмдер- 
ден, қарапайым сөздерден таза сақтауға эрекеттенген ағым. Пуризм 
тілдің ішкі мүмкіншіліктерін, оның төл элементтерін пайдаланып, 
жаңа сөз жасау арқылы эбден қалыптасып кеткен кірме сөздер мен 
халықаралық терминдердің өзін аластауды көздейді. Пуризм -  
үлттық эдеби тілдің қалыптаса бастаған кезінде туатын агым.

Түркі тілдері — ТМД елдері, Түркия, Иран, Ауғаныстан, 
Моңғолия, Қытай, Румыния, Болгария, Югославия, Албания 
мемлекеттерінің қүрамындағы түркі тектес халықтардың тілдері. 
Ғылыми жорамал бойынша түркі тілдері шығу тегі жағынан түңғыс- 
манжүр, моңғол тілдерімен бірге алтай тілдеріне жатады. Түркі 
тілдері типологиялық жағынан жалғамалы (агглютинативті) тілдер 
тобына жатады.

19-такырып. ХХ-ХХІ гасырлар тогысындагы тіл білімі

Жоспары:
1. Тіл біліміндегі антропоөзектік парадигманың қалыптасу 

сипаты.
2. Этнолинвистика.
3. Лингвомэдениеттаным.
4. Когнитивтік тіл білімі.
5. Психолингвистика.
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6. Әлеуметгік тіл білімі.
7. Паралингвистика.
8. Гендерлік лингвистика.
9. Прагмалингвистика.
10 Қолданбалы тіл білімі.

Негізгі әдебиеттер:
1. Сусов И.П. История языкознания. Москва: Восток - За-

пад, 2006.
2. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің сөздігі. Алматы, 2005.
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. -Мо-

сква. 1966.
4. Қайдаров Ә. Қазақ тілінің өзекті мэселелері. -Алматы,

1998.
5. Шарафутдинова Н.С. Теория и история лингвистической 

науки. -Москва, 2008.

Реферат тақырыптары:
1. Антропоөзектік парадигма өрісі жөнінде.
2. Этнолингвистика ғылымының қалыптасу тарихы.
3. Қазақ тіл біліміндегі антропоөзектік парадигманың зерт-

телу жайы.

Тест сұрақтары:

176. Этнолингвисғгика:
A) Тілдің әлеуметтік сипатын зерттейді;
B) Тілдің психологиялық сипатын зерттейді;

С) Тілдің құрылымын зерттейді:
Д) Тілдің қызметін зергтейді;
Е) Тілдің халық мәдениетіне, дүниетанымына қатысын

зерггейді.

177. Қолданбалы тіл білімі:
А) Тілдің практикалық талаптарға сай қолданылуын 

зерттейді



B) Тілдің шығу тегін зерттейді
C) Тілдің кызметін зерттейді

Д) Тілдің кұрылымын зерттейді 
Е)Жасанды тілдерді зерттейді

178. Аймақтық (ареалдық) тіл білімінің зертгейтіні:
A)Бір тілдің диалектілері;
B) Бір тілдегі кірме элементтер;
C)Бір тілдегі говорлар;
Д)Тіл құбылыстары тараган табиги аудандар;
Е)Әдеби тілдің нормалық белгілррі.

179.Әлеуметгік тіл білімінің қарастыратыны:
A) Жергілікті және элеуметтік диалекгілер;
B)Тілдің кызметіне әлеуметтік жагдайлардың эсері;
C)Әлеуметтік жагдайлардың тілдің лексикасына

тигізетін әсері; -
Д)Әдеби тілдің дамуы;
Е) Тілдегі сөйленістер ( говорлар).

180. Паралингвистиканың нысаны:
A). Сөйлеу үстінде қолданылатын тілдік емес қүралды зерт-

теу; I
B). Тілдің тарихи уақыт ішінде өзгеруін, дамуын зертгеу;
C). Тілдің белгілі бір кезеңдегі қалпын зерттеу;
Д). Тілді эстетикалық философия түргысынан зерттеу;
Е). Тіл мен қогамның қарым-қатынасын зертгеу.

181. Тіл білімінде XX гасырда пайда болган гылым салалары:
A) Философия, саяси экономика;
B) Тарих, археология, этнография;
C) Психолингвистика, социолингвистика, 

лингвомэдениеттану;
Д) Педагогика, психология, этимология;
Е) Палеонтология, логика, қолданбалы тіл білімі.
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182. Когнитивтік лингвистиканы калыгггасгырушы парадиг-
ма:

A) Тілдік парадигма
B) Биологиялық парадигма
C) Физикалық парадигма
Э) Антропоөзектік парадигма 
Е) Күнделікті өмір парадигмасы

183. Когнитивтік лингвистиканың зергтеу нысаны:
A) Әлемнің көрінісі
B) Таным мен әлемнің тілдік бейнесі
C) Адам психологиясы
Б) Қоршаган орта көрінісі 
Е) Тілдің қогамдық мэні

184. Дж.Миллер мен Дж.Бруннер 1860 ж. когнитивтік зергте- 
улер орталығын ашқан университет:

A) Вашингтон университеті
B) Сарбонна университеті
C) Гарвард университеті 
О) Бонн университеті
Е) Лиссабон университеті

185. Тіл білімінде этнолингвистика негізін қалыптастырған
теория:

A) этносемантика
B) антрополингвистика
C) Сепир-Уорф теориясы
О) этнопсихология негіздері 
Е) гумбольшылдық

186. Тіл мен мәдениеттің байланысына негізделген
лингвистикалық сала:

A) психолингвистика
B) сипаттама лингвистика
C) лингвистикалық мэдениеттану
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0 ) когнитивтік лингвистика 
Е) прагматикалык тіл білімі

187. Қазақ тіл білімінде этнолингвистика мектебін 
қалыптастырушы галым: |

A) Ә.Қайдар
B) Р.Сыздық
C) Т.Қордабаев
О) К.Аханов 
Е) Б.Хасанов

*

188. Антропоөзектік парадигманың зерттеу ұстанымында ба- 
сты негізге алынатын мәселе:

A) Тіл мәселесі
B) Қоғам мэселесі
C) Мәдениет мэселесі
Ә) Ділділік мэселесі 
Е) Адам мәселесі

189. Америкалық этнолингвистиканың негізін қапаушылар:
A) Г.Шухардт, Г.Штейнталь
B) Ф.де Соссюр, В.Гумбольдт
C) Э.Сепир, Б.Уорф
О) К.Фосслер, Б.Кроче 
Е) Л.Щерба, Е.Поливанов

190. Тілдің қоғамдық қызметі мен әлеуметтік ерекшелігін 
қарастыратын лингвистикалық сала:

A) Танымдық лингвистика
B) Әлеуметтік лингвистика
C) Диахрониялық лингвистика
О) Салыстырмалы-тарихи тіл білімі 
Е) Паралингвистика

191. Тілдің танымдық құрал екендігін талдаған ең алғашкы 
философиялық еңбек:
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A) А.Байтұрсынұлының «Тіл құралы»
B) Платонның «Кратилі»
C) И.Чингтың «Өзгерістер кітабы»
Э) БА.Серебренниковтың «Тіл мен ойлауы»
Е) Р.Сыздыктың «Сөз құдіреті»

192. «Психолингвистика» терминін ғылымга ең алғаш 
енгізуші:

A) Г.Штейнталь
B) И.М.Сеченов
C) А.Потебня
0 ) Ф.Ф.Фортунатов 
Е) Л.Блумфильд

Тапсырма:

№ 166 тапсырма. ХХ-ХХІ гасырлар тогысында цалыптасцан 
тіл біліміндегі жаңа багыттпардың, салалардың гылыми негіздеріне. 
мақсат-міндеттеріне, пәніне, проблемаларына цысцаіиа сипатта- 
ма жасаңыз. Олардың гылыми ұстанымдарын көрсетіңіз:

1) когнитивтік лингвистика;
2) әлеуметтік лингвистика;
3) психолингвистика;
4) лингвомәдениеттаным.

№ 167 талсырма. «Өмір» мен «өлім» концептісінің көркем 
мэтін тіліндегі берілу өрісін талдаңыз. Өмір/өлім концептілерін 
танытатын негізгі тілдік цүрылымдарды табыңыз.

«Өмір» концептісі:
Өмір, сені ешкім жетіп алмаған,
Сен бір жүйрік кең жаһанды шарлаған.
Кеудесінде шыбыны бар жанды зат,
Тек сен үшін тіршілік деп зарлаған.
Ала жүрген бақыт пенен сорың бар,
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Соқпағы көгі сорга лайық жолың бар. 
Пайдаланар жарты сағат болса да, 
Бақыттыга жан рахат орын бар. 
Шіркін өмір, қымбатсың-ау дегенмен 
Алданыш боп біраз күнге келгенмен. 
Айналсоқгап кете алмайды еш пенде, 
Жапа шегіп, қасірет уын жегенмен.

«Өлім» концептісі:
бала

Қариялар азайып бара жатыр.
Бірі мініп келместің кемесіне,
Бірі күтіп, энеки, жағада түр.
Біздер жеңдік: анамыз ақтай солды. 
Мамық төсек қайғыдан тақтай болды.

түиір
октаи

Шығ

№ 168 тапсырма. Берілген нацты әдебиеттерді, сөздіктерді 
пайдалана отырып, төмендегі терминдерге қысқаша түсінік
беріңіз: * Н

1) бейвербалды амалдар туралы;
2) «билингвизм» үғымы туралы;
3) вербалды амалдар туралы;
4) «дискурс» үғымы туралы.

№ 169 тапсырма. Когнитивтік тШ біліміне арнаіган 
еңбектерді басшылыққа алу арқылы:

1) таным туралы түсінікке;
2) «когниция» үғымының өзіндік сипатына;
3) «концепт» жэне «үғым» терминдерінің 

айырмашылықгарына, өзіндік ерекшелікгеріне;
4) «символ», «гештальт» үғымдарына талдау-түсініктеме 

жүргізіңіз.
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№ 170 тапсырма. А.Байтұрсынулыныц еңбектеріндегі
сштропоөзектік парадигманың өзекті мэселелерін 
(психолингвистикага, элеуметтік тіл біліміне, танымдыц тіл 
біліміне, т.б. байланысты) талдаган, қарастырган негізгі ойларын 
жазбтиа түрде талдаңыз.

№ 171 тапсырма. «Сырга салу», «қалжа жеу»
этнофразеологизмдерінің этимологиясына сөздіктер арқылы тал-
дау жасаңыз.

Бақылауға арналған сұрақтар:
1. Антропоөзекгік парадигма кашан қалыптасты?
2. Тілді қоғаммен, мэдениетпен, саясатпен. әдебиетпен, ой- 

лау жүйесімен байланыста қарастыратын тіл білімінің са- 
ласын Ф.де Соссюр қапай атады?

3. XX ғасырдың алғашқы жартысында пайда болған 
лингвистикалық мектептердің кайсысы тілдік 
элементтердің өзара байланысу амалдарын анықтады?

4. Әлемнің ерекше бейнесін құрудағы эрбір адамның өзіндік 
ерекшелігі қалай аталады?

5. Дж.Бруннермен бірге 1880 ж. Гарвард университетінде 
когнитивтік зертгеулер орталығын ұйымдастырушы кім
еді?

6. Тіл біліміндегі «Сепир-Уорф теориясы» туралы не білесіз? 

Термннологиялық минимум:

Ареалдык (аймактык) тіл білімі -  тіл құбылыстарының 
кеңістік көлемінде жэне тіларапық (диалектаралық) қарым- 
қагынаста таралуын лингвистикалық география эдісімен, яғни 
географиялық карталарға түсіру аркылы зерттейтін тіл білімінің бір 
саласы. Ареалдық тіл білімі терминін алғаш рет қолданған М. Дж. 
Бартопи мен Дж. Видосси. Ареалдық тіл білімінің негізгі мақсаты
— тіл құбылыстарының тараған аймақтық көлемін анықгау.

Этнолингвистика -  тілді этносқа қатысы тұрғысынан, 
этномэдени жэне этнопсихологиялық факторлармен байланыстыра

291



карастыратын тіл білімінің бағыты. Яғни, этностың материалдық 
және рухани мәдениетін, оның ділін, тарихи және қазіргі қалпын 
бейнелейтін тілдік апементтер этнолингвистиканың негізгі нысаны 
болып табылады. 'щ

Психаіингвистика — сөйле\дің жасал\ және қабылдау 
процесін зерттейтін ғылым. Психолингвистика сөйлеу қызметінің 
психофизиологиялық үлгісін жасай отырып* оны психологиялық 
эксперименттер арқылы тексереді.

Когнитивтік лингвистика — тілдің танымдық геориясы мен 
танымдык қызметі. Когнитивтік лингвисгика тіл арқылы қоршаған
ортаны мен жараты-
лысты танып білудің ғылыми теориялық непздерін қарастырады.

Параіингвистика -  1) хабарланатын ойдың, пікірдің вер- 
балды тәсілдермен қоса сөйлеу үстінде қолданылатын вербалды 
емес амалдармен берііуін зерттейтін тіл білімінің саласы; 2) сөйлеу 
кезінде қолданылатын вербалды емес тәсілдердің жиынтығы. Па- 
ралинг вистика құрамындағы универсалдық, этнолингвистикалық.
идиолектілік компоненттеріне қараи ажыратылады.

Прагмалингвистика — семантика мен тіл біліміндеіі тілдік 
таңбалардың қызметін зерттейтін саласы. Прагмалингвистика ри-
тори

қатынастық және фу
висі ика. психолингвистика т.б. кептеген салаларға қатысты пробле-
маларды қамтиды.
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П Ібөлім. ТІЛ БІЛІМ Ш  ЗЕРТТЕУ ӘДІС-ТӘСІЛДЕРІ

20-такырып. Зерттеудін тәеілдері мен жолдары.

Жоспары:
1 Зерггеудің тэсілдері мен жолдары.
2. Тіл білімінің әдістері, оның түрлері.

Негізгі әдебиеттер:
1. Кодухов В.И. Общее языконание. Москва, 1974.
2. Лингвистический энңиклопедический словарь. Москва, 

1990.
3. Қордабаев Т., Қалиев Ғ. Жалпы тіл білімі. Окулық. Алма-

ты, 2004.
4. Қалиев Ғ. Тіл білімі терминдерінің түсіндірме сөздігі. Ал- 

маты, 2005.

Реферат тақырыптары:

1. 1. Тіл білімінің зертгеу эдістері.
2. 2. Сипаггтамалы әдіс.
3. 3. Сапгастырмалы әдіс.
4. 4. Структуралық эдіс.
5. Статистикал ы қ эдіс.
6. Экспериментік эдіс.
7. Тіл білімінің зерггтеу эдістемелері.
8. Бақылау, есепке алу эдістемелері.

Тест сүрақтары:

193. Әдіснаманың мэні:
A) Әдіс, тәсіл дегенді білдіреді;
B) Жаратылыс пен қогамдық өмірді білудің философиялық 

принципі;
C) Субъективті көзқарастар жиынтыгы;
Д) Обьективті көзқарастар жиынтыгы;
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Е) Идеологиялық көзқарастар жиынтыгы

194. Тіл біліміндегі көне эдіс:
A) Текстологиялык эдіс-тэсіл;
B) Құрылымдық эдісі;
C) Салыстырмалы-тарихи эдіс 
Д) Нормативті-стилистикалык

Сипапгтама
•  •

195. Сипаттама әдіс:
А) Зерттеу объектісінің синхроцдық күйін зерттеуде

қолданылады;
В) Зертгеу объектісінщ диахрондық күиін зерттеуде

қолданылады;
С) Этимологиялық зерттеуде қолданылады 
Д) Көне тұлғаларды зерттеуде қолданыладі 
Е) Тіл тарихын зертгеуде қолданылады.

)6. Құрылымдық әдіс: і
A) Тілдің магыналық жагын талдауда қолданылады;
B) Тілдің құрылымын зерттеуде қолданылады;
C) Тіл фактілерін зерттеп қорытындылауда қолданылады;
Д) Тіл фактілерін салыстыруда қолданылады;
Е) Тіл фактілерін диахрондық сипатта зерттеуде

қолданылады.

Салыстырмалы-тарихи эдіс:
Тіл факгілерін салыстыруда

зерттеуде
қолданылады

зерттеуде
туыстыгын, тегін анықгауда қолданылады

Салгастырмалы эдіс:
I Тек туыс тілдерді зергтеуде қолданылады 
і Тілдің бір кезеңдегі күйін зертгеуде қолдг
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С) Туыс жэне туыс емес тілдерді зертгеуде қолданылады; 
Д) Тек туыс емес тілдерді зертгеуде қолданылады;
Е) Статистикалық зерттеулерде қолданылады.

199. Математикалық әдіс:
A) Тіл элементтерінің сандық сипатын анықтауда 

қолданылады;
B) Тіл элементгерінің сапалық сипатын анықтауда

қолданылады;
C) Тіл тарихын зергтеуде қолданылады;
Д) Тілдің диахрондық калпын зерттеуде қолданылады;
Е) Стилистикалық зерттеулерде қолданылады.

200. Тіл біліміндегі ен жаңа әдіс:
A). Құрылымдық әдіс;
B). Сипаттама эдіс;
C). Сапыстырмалы-тарихи әдіс;
Д). Нормативті эдіс;
Е). Лабораториялық эдіс.

201. Ғылыми зерттеуде басшылыққа алатын философиялық 
көзқарас:

A). Ғылыми принцип;
B). Әдіснама;
C). Тарихи принцип;
Д). Тарихи материапизм;
Е). Әдіс.

202. Зерттеу эдістері:
A). Әдістің көмекші құралы;
B). Ғылыми нысанды танып білудін философиялық негізі;
C). Жаппы гылымдық бағыт-бағдар;
Д). Тіл білімі ғылымының тэсілдері;
Е). Амал-тәсілдердің жүйесі мен жиынтығы.

203. Тіл ғылымының өзіне тэн зерттеу эдістері:
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A). Салғастырмалы, бақылау әдістері;
B). Сипаттама, құрылымдық, салыстырмалы-тарихи,

салгастырмалы; : е':Ш
C). Биологиялык, эксперименттік эдістер;
Д). Математикалық-логикалық эдісі, дистрибуция эдісі;
Е). Лингвистикалық география эдісі, биологиялық эдіс.

Тапсырма:

№ 172 тапсырма. Тілді зерттеудің әдіснамасына, ягни 
әдістері мен жолдарына, 4

1) зерттеу эдісі ұгымына түсінік беріңіз;
2) зерттеу эдістемесі ұғымына түсінік беріңіз;
3) зерттеу эдістемесінің түрлеріне сипатгама жасаңыз;
4) зерттеу эдістерінің түрлерін атап шығыңыз.

№  173 тапсырма. Теориялъщ және әдістемелік еңбектерді 
пайдалана отырып, жетекиіі зерттеу әдістеріне,

1) синхрондық әдіс;
2) қүрылымдық әдіс; 1 Ш
3) сапыстырмалы эдіс; |
4) математикалық эдіс түрлеріне анықтама беріңіз.

№ 174 тапсырма. Тақырып материалдарын пайдалана оты- 
рып, деректерді өзара салыстыра зерттейтін әдіс түрлерін, атап 
айтңанда

1) тарихи-салыстырмапы әдіс;
2) салыстырмалы әдіс;
3) салыстырмалы-тарихи эдіс түрлерін бір-бірінен ажыратып, 

әрқайсысының мақсат-міндеттеріне тоқталыңыз.

№ 175 тапсырма. Үсынылган әдебиеттерді пайдалана оты- 
рып, «әдіс», «әдістеме» нысанының сұрацтарына нақты жауап 
беріңіз:
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1. Ғылыми зерттеулерде басшылыққа алатын философиялық
көзқарас.

2.3ерттеу нысанын танудың, фактілерді талдаудың жолын 
айқындаушы кұбылыс.

З.Зергтеуге қажетті фактіні жинауды, топтауды, жіктеуді 
реттейтін кұбылыс.

4.Туыстас тілдер деректерін салыстыра қарастыратын әдіс.
5.Бірнеше туыстас тілдер деректерін де, бір тіл фактілерін де 

салыстыра зерттейтін эдіс.

№ 176 тапсырма. Ғылыми әдебиеттерді паидалана отырып, 
«эдіс», «әдістеме», «әдіснама» терминдеріне түсінік беріңіз, өзара
байланыстары мен ерекиіеліктерін саралап шыгыңыз.

№ 177 тапсырма. Зерттеудің әдіснамалық принципі дегенді 
қалаи түсінесіз? Белгілі бір зерттеу әдісін мысалга алып, сол 
арқылы талдау жасап көріңіз.

№ 178 тапсырма . Мәтіннің стилистикалық-семантикалық 
бояуы әбден қанық көркем дүние екендігін тану үшін қандаіі әдіс- 
тәсілдер қолдануга болады? Мәтінге тілдік-стилистикалық тал- 
дау жүргізіңіз.

Қап-қара көзді бір қыз бар,
Қашпаңдар қара бояудан.
Аспанда жарық жұлдыздар,
Қап-қара түнде оянған.
(қап-қара ғажап сиқырлы).
Жарыңның шашы қап-қара,
Көзі де қара шамасы.
Сондықтан жүзі аққала,
Сондықган әсем қарашы.
Қара бүлт қаралы ару түнереді,
Қарағай қара аспанға тіреледі.
Қаптай кеп қарбаласта қара қарға,
Қарайды қара тауға түнегелі

(М.Мақатаев).
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№  179 тапсырма. Сипаттама немесе синхрондық әдістің
негізгі мақсат-міндеттерімен, атқаратын қызметімен, тілдегі
беретін мүмкіндігімен танысып, сипаттап беріңіз._

№ 180 тапсьюма. Қүрылымдық немесе структуралық 
әдістің негізгі мақсаты мен міндеттерін айқындап, тіл білімінде 
қалыптасу тарихына тоқталыңыз. Кеңес тіл білімінің бүл әдісті 
қолданудагы өзіндік ерекшеліктері бар екендігін сипаттаңыз. 
Қазіргі тіл білімінде қүрылымдық әдістің қолданылу жайына
тоқталыңыз.

№ 181 тапсырма. Математикалық (сандық) әдістің тіл 
біліміндегі қолданылу орындарын айқындаңыз. Әдістің мақсат- 
міндеттерімен таныстырып шыгыңыз.

№  182 тапсырма. Зерттеу әдісі мен зерттеу тәсілінің 
арасындагы айырмашылықтарды талдаңыз. Мысал келтіріңіз.

№ 183 тапсырма. Зерттеу тәсілдерінің бақылау, есепке алу, 
салгастыру, картотекалық сияқты түрлеріне жеке-жеке талдау, 
сипаттау жүмыстарын жүргізіңіз._

№ 184 тапсырма. Тіл біліміндегі салыстырмалы-тарихи, 
тарихи-салыстырмалы, тарихи, салыстырмалы, сачгастырмалы
әдістердің түрлеріне жеке-жеке тоқталып, арақатынастары мен 
айырмашылықтарын ажыратып көрсетіңіз.

ІУГо 185 тапсырма. Төмендегі сүрақ-тапсырмалардың дүрыс 
жауабын нақты терминдік атауымен көрсетіңіз. Жалпы нысанга

т

қорытынды жасаңыз.

1. Ғылыми мақсатты орындау үшін алға қойылатын амал-
тәсілдердің жүйесі . . .

2. Лингвистикалық әдістердің ең көнесі . . .
3. Лингвистикалық әдістердің ең жаңасы . . .
4. Ғылыми зерттеулерде басшылыққа алатын философиялық

көзқарас... ІІІ
298



5. Зертгеу нысанын танудың, фактілерді талдаудың жолын 
айқындаушы құбылыс . . .

6. Зерпгтеуде қажетті фактіні жинауды, топтауды, жіктеуді 
реттейтін кұбылыс . . .

7. Туыстас тілдер деректерні салыстыра зерттейтін эдіс . . .
8. Бірнеше туыстас тілдер деректерін де, бір тіл фактілерін де 

салыстыра зерттейтін эд іс . . .

Бақылауга арналған сұрақтар:
1. Зергтеудің эдістері мен жолдары қалай анықталады?
2. Әдіснама деген не?
3. Әдіс дегеніміз не?
4. Әдістеме дегеніміз не?
5. Әдістеменің негізгі түрлері қанша?
6. Бақылау әдістемесі дегеніміз қандай әдістеме?
7. Сипатгау эдістемесі деген не?
8. Сапыстыра қарау әдістемесі деген не?
9. Эксперименттік әдістеме дегеніміз не?
10. Лексикографиялық әдістеме дегеніміз не?
11. Каргографиялық әдістеме деген не?
12. Сипаттама (синхрондық) эдіс дегеніміз не?
13. Структуралық әдістің мақсаты не?
14. Салыстырмалы әдіске қойылатын негізгі талаптар қандай?
15. Тарихи-салыстырмалы эдіс туралы не білесіз?
16. Салыстырмалы эдіс пен тарихи-салыстырмалы эдістің 

өзара ерекшеліктері қандай?
17. Тіл білімін зерттеудің методологиясы: методология 

үгымы, зерттелуі, қалыптасуы.

Терминологиялық минимум:

Әдіс — тілді зерттеуде пайдаланылатын әдіс-тәсілдердің 
жиынтыгы. Әдіс жеке жэне жалпы түрлерге бөлінеді. Жал- 
пы әдістерге сипаттама, салыстырмалы-тарихи, типологиялық, 
структуралық, математикалық эдістер жатады. Жеке әдістерге 
компоненттік талдау, трансформациялық талдау әдістері жатады.
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Әдісиама (мвтподолозия) — тіл гылымының методологиясы т іл  
жайындағы ғылымды зерттеу принциптері туралы ілім. Әдіснама 
үш деңгейде көрінеді. Ғылыми зерттеулердің принциптері мен 
бағыттарын анықтайтын жалпы философиялық әдіснама; бірыңгай 
ғылым салаларында қолданылатын әдістер мен принциптерден 
тұратын жалпы ғылыми әдіснама және белгілі бір жеке ғылымга тән
әдістерден тұратын жеке әдіснама.

Тіл білімін зертмеу эдістері -  лингвистикалық теорияның 
жалпы әдіснамасымен байланысты тілді зерттеудің жолдары мен 
әдіс-тэсілдерінің жиынтығы. Зерттеу әдістері «теория мен әдіс» 
бірлігі нәтижесінде жинақталып қалыптасқан. Қазіргі тіл білімі 
мәселелерін зерттеуде философия, оның әдістері маңызды орын
алады. 1

Сандык әдістер -  тіл мен сөйлеуді зерттеуде қолданьыатын 
есептік және өлшемдік әдістер. Математикалық статистикаға 
сүйенетіндіктен, оларды статистикалық әдістер деуге де болады. 
Ол тіл білімінде кез келген деңгейдегі тіл бірліктерін талдау үшін
қолданылады.
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1. Жалпы тіл білімінің зерттеу пэні.
2. Тілдердің даму заңдылығы. Жалпы жэне жеке

линГвистикалық заңдар.
3. Тіл жэне этникапық бірлік.
4. Дыбыс тілінің шығуы.
5. Тілдер арасындағы қарым-қатынастар, тілдік бөгеттер.
6. Қоғамның тілге тигізетін әсерін білдіретін нақты фактор-

лар.
7. Жалпы жэне тілдік семиотика ұғымы туралы.
8. Жүйе мен қүрылымның ғылым нысанына айналуы.
9. Тіл жүйесіндегі қатынастар.
10. Тіл бірліктерінің қалыптары.
11. С.Аманжоловтың «Сөйлеу мен ойлау» туралы пікірлері 

экстралингвистика нысаны ретінде.
12. Тілдік одақ мәселесі жэне оның тілдердің типологиялық

топтастырылуына қатысы.
13. Тілдер семьясы жэне оның тілдердің генеалогиялық топ-

тастырылуына қатысы.
14. Тіл -  ойлау мен таным қүралы. Ойлау мен таным

үдерістерінің байланысы.
15. Жалпы тіл білімі аясында соңғы кезде қалыптасып, дамып

келе жатқан гылым салалары.
16. Мемлекеттік тілжэне оның уәкілеттілігі.
18. Тіл білімі тарихы кезеңдеріне бөліну үстанымдары.
19. Әмбебап грамматиканың сипаты.
20. Салыстырмалы-тарихи әдіс және тілдердің генеалогиялық 

топтастырылу ы.
21. Типологиялық тіл білімінің қалыптасуы.
22. XIX гасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер 

мен бағыттар.
23. Кеңес дәуіріндегі тіл білімі гылымының даму сипаты.
24. Қазіргі заман тіл біліміндегі проблемалар.
25. Тіл білімінің әдістері жэне оның түрлері.

БӨЖ тақырыптары
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