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КІРІСПЕ  
 

Оқуға түсушілердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптар 
 

Мамандық бойынша қабылдау емтиханы докторантураға түсушінің 

болашақта өздерінің ғылыми жұмысының негізі болатын пəндер бойынша 

теориялық жəне практикалық білімін,  сондай-ақ тіл біліміндегі 

диссертациялық зерттеудің ерекшелігі туралы қажетті білімінің қаншалықты 

еркін жəне терең екенін, қазіргі заманғы əдістерін пайдалана отырып 

лингвистикалық зерттеулер жүргізу дағдылары жəне қабілеттерін анықтайды.  

Емтиханның мақсаты - тіл білімінің көптеген əр түрлі концепциялар, 

мектептер, бағыттар жəне олардың нақты əдістерін қамтитын күрделі 

құрылымдық ғылым ретінде түсінігін тексеру.  

Емтихан сұрақтары қазіргі шетелдік тіл білімінің іргелі мəселелері, 

жалпы тіл білімінің мəселелері, тілдер типологиясы, қазіргі тілдік  

тұжырымдамалар, тіл білімі жəне əдебиеттану саласындағы зерттеулерінің 

əдіснамасы мен əдістерімен байланысты тақырыптарды қамтиды.   
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
     (Пəндер мазмұны) 

 
«Қазіргі шетелдік тіл білімінің іргелі мəселелері» курсы 

бағдарламасының мазмұны 
 

Тақырып 1 Лингвистикалық зерттеулердегі заманауи ғылыми 
парадигмалардың принциптері. Ғылымдағы парадигма туралы түсінік. 

Ғылыми парадигмалардың ауысу. Американдық структурализм. Негізгі 

ерекшеліктері мен алғышарттары. Ф. Боастың ілімі. Л. Блумфильдтің 

механистік теориясы. Постулаттар əдісі. Дескриптивтік лингвистика. 

Дистрибуция жəне дистрибуция модельдері.  

Тақырып 2 Н.Хомскийдің лингвистикалық теориясы. Структурализмнің 

түрлі салалары. Семасиология. Антропоцентризм қағидасы. 

Коммуникативтік лингвистика. Сыртқы лингвистика салаларының 

қалыптасуы. Синтаксистік талдау тұжырымдамасы. Н.Хомскийдің 

туындаушы грамматикасы.  

Тақырып 3 Сөйлеу актілері теориясы жəне прагмалингвистикалық 
зерттеулердің негізгі принциптері. Сөздік қатынастың прагматикасы. 

Сөйлеу актісінің теориясы. Сөйлеу актісінің құрылымы. Локуция, 

иллокуция, перлокуция.  Мəтін жəне дискурс. Сөйлеу мінез-құлқының 

стратегиясы жəне тактикасы. Сөйлеу актілерінің жіктелуі. Коммуникативтік 

сəттілік жəне сəтсіздік. Г.Грайс максималары.  
Тақырып 4 Когнитивтік зерттеулердің негізгі принциптері. 
4.1. Тілдің гносеологиялық (когнитивтік) функциясы. Тілдегі білім 

көрінісінің пропозиционал формасы. Дж.Лакоффтың идеалданған 

когнитивтік модельдерінің теориясы. Адамның танымдық белсенділігіндегі 

əлемді категориялау жəне оның рөлі. «Тұқым қуған ұқсастық» идеясы. 

Э.Роштың прототиптер теориясы жəне категориялау деңгейлері. Фреймдер, 

суреттер, скрипттер, сызбалар, сценарийлер. Стереотиптер жəне олардың 

қызметі. Түсінудің қажетті шарты ретіндегі пресуппозициялар. 

Семантикалық примитивтер. Дж.Лакоффтың метафора теориясы. Э.Роштың 

прототиптері. 

4.2. Тілдің интерпретациялаушы функциясы. Фрейм семантикасы. Фрейм 

құрылымы. Ч.Филлмордың фрейм концепциясы. Ж.Фоконьенің ділдік 

кеңістіктері. Тілдік бірліктердің мағыналарындағы əлемнің концептуалдауы. 

Концептуалды метафораның теориясы. Интегралдық метафораның теориясы  

Тақырып 5 Психолингвистика 
Психолингвистика адамның сөйлеу механизмдерінің құрылымы мен жұмыс 

істеуі туралы ғылым ретінде. Сөйлеуді қалыптастыру механизмдері. 

Сөйлеуді қабылдау механизмдері. Психолингвистиканың эксперименттік 

əдістемесі. Психолингвистикалық зерттеулердегі ассоциативті 

эксперименттің рөлі. Г.Кент пен А.Розанофф, Руссель мен Дженкиннің 

ынталандыратын сөздер тізімі. Ассоциативтік нормалардың сөздіктері. 

Орыс, қазақ, шетел тілдерінің ассоциативтік нормаларын салыстыру. 
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Тақырып 6 Дискурс теориясы. Дискурс жəне ауызша қарым-қатынас 

формалары. Дискурстың прагматикалық талдауы.  
Тақырып 7 Тілдердің өзара əрекеті. Тілдік жағдай туралы түсінік. Тілдік 

жағдайлардың түрлері. Тілдердің өзара əрекеттесу теориясы. Тілдік 

байланыстар. Тілдік байланыстардың нəтижелері. Интерференция түсінігі 

жəне оның түрлері. Сөйлеу мутациясы: интерференции жəне интеркалация. 

Тілдік диффузия: трансференция жəне транскаляция. 

Тақырып 8 Билингвизм. Билингвизмді зерттеудің əлеуметтік 

лингвистикалық жəне психолингвистикалық аспектілері. Билингвизмнің 

түрлері. Тіларалық идентификация мəселесі. А.Е.Карлинскийдің 

диалингвальді талдау əдісі. Қазақстандағы қос тілділікті зерттеу. 

Тақырып 9 Тіл мен этнос. Этнолингвистика. Тілдің мəдениет жəне 

этноспен байланысы. В. Фон Гумбольдт идеясын дамыту. Л. Вайсгербердің 

«тіл жəне халық» мəселесінің интерпретациясы. Э.Сепирдің 

лингвоантропологиялық тұжырымдамасы. Ф. Боас ілімі. Этнолингвистика 

пəні. Байланысты пəндер. Қазақстандағы этнолингвистикалық зерттеулер. 

 

 

«Шетел филологиялық зерттеулерінің əдіснамасы» курсы 
бағдарламасының мазмұны 

 
Тақырып 1. Жүйелік лингвистикалық əдіснаманың мəселелеріне кіріспе. 
Əдістеме - лингвистикалық ғылымының жалпы қағидаттары, ережелері 
мен əдістерінің жүйесі. Əдіснаманың үш деңгейі: жалпы философиялық, 

жалпы ғылыми, жеке ғылыми; олардың мазмұны мен ара қатысы. Ғылыми 

парадигма түсінігі, ғылыми концепциясымен əдіснама деңгейлерінің ара 

қатысы. 

Тақырып 2. Əдіс зерттеу объектісіне теорияны іс жүзінде қолдану 
принципі, жолы ретінде. Теория мен əдістің диалектикалық бірлігі. Талдау 

əдісі əдістер мен оларды құрайтын тəсілдерін қолдану жүйелілігі ретінде. И.И. 

Кодухов əдіс-тəсіл, əдіс-аспект, əдіс-əдістеме, əдіс-сипаттама тəсілі туралы. 

Əдістер мен тəсілдердің өзара əрекеттесуінің əдіснамалық маңыздылығы. 
Тақырып 3. Əдістерді классификациялау мəселесі. Жалпы ғылыми əдіс- 

тəсілдері құрылымының үш деңгейі: жалпы логикалық (анализ, синтез, 

абстракциялау, идеализация, жалпылау, индукция, дедукция, аналогия, 

моделдеу, жүйелік тəсіл, ықтималдық (статистикалық) əдістер); теориялық 

(формализация, аксиоматикалық əдіс, болжамды-дедуктивтік əдіс), 

эмпирикалық (бақылау, эксперимент, салыстыру). 

Тақырып 4. Салыстырмалы-тарихи əдісі жəне оның əдістемелері. 
Лингвистикалық компаративизм. Сыртқы реконструкция əдістемесі. Ішкі 

реконструкция əдістемесі. Қатыстық хронология мен глоттохронология 

əдістемесі. Лингвистикалық экстраполяция əдістемесі. Типологиялық əдіс жəне 

оның əдістері. 
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Тақырып 5. Құрылымдық əдіс жəне оның əдістемелері. Əдістің жалпы 

сипаттамасы. Оппозициялық талдау. Дистрибутивтік талдау. Тікелей 

құраушылар бойынша талдау. Трансформациялық талдау. Компонентті талдау. 

Тақырып 6. Коммуникативтік-прагматикалық əдіс жəне оның əдістемелері. 

Мəтінді талдау əдістері. Мəтінді толық талдау. Дискурсты талдау əдістері. 

Тақырып 7.  Когнитивтік əдіс жəне оның əдістемелері. Концептілерді 

талдау əдістері (салыстырмалы, параллельді, ассоциативті-вербалды 

(Ю.Н.Караулов), Р. Лангакер «визуалды» əдістемесі). Метафоралық модельдеу 

əдісі. Категорияларды талдау əдістемелері. Дискурсты талдау əдістемелері. 

Морфотематикалық талдау. Когнитивтік зерттеулердің эвалютивті аспектісі.   

Тақырып 8. Лингвистиканың жеке парадигмаларының əдістері мен 
əдістемелері. Əлеуметтік лингвистиканың əдісі мен əдістемелері. Əлеуметтік-

лингвистикалық деректерді жинау əдістемелері. Корреляциялық талдаудың 

алуан түрлерін қолдану арқылы далалық зерттеулер деректерін өңдеу. 

Этнолингвистиканың əдісі мен əдістемелері. 

Тақырып 9. Лингвистиканың жеке парадигмаларының əдістері мен 
əдістемелері. Психолингвистиканың əдісі мен əдістемелері. Ассоциативті  

эксперимент түрлері. Біртіндеп шкалалау əдісі. Семантикалық дифференциал 

əдісі. Лингвомəдениеттану əдісі мен əдістемелері. Мəдениетаралық қарым-

қатынас əдісі мен əдістемелері. 

Тақырып 10. Лингвистиканың парадигматикалық емес əдістері мен 
əдістемелері. Сипаттамалы əдіс. Конмəтіндік талдау. Лингвостилистика əдісі 

мен əдістемелері 
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ЕМТИХАН СҰРАҚТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ  
 

«Қазіргі шетелдік тіл білімінің іргелі мəселелері» курсы бойынша  
 
1. Лингвистикалық зерттеулердегі қазіргі ғылыми парадигмалардың 

принциптері (экспансионизм, антропоцентризм, функционализм, 

экспланаторлық). Ғылыми парадигмалардың ауысуы. 

2. Дескриптивтік лингвистика. Постулаттар əдісі. Дистрибуция жəне 

дистрибуция модельдері.  

3. Сөздік қатынастың прагматикасы. Сөйлеу актісінің теориясы. Сөйлеу 

актісінің құрылымы. Локуция, иллокуция, перлокуция. Прагмалингвистикалық 

зерттеулерге мысал.  

4. Сөйлеу актілерінің жіктелуі. Коммуникативтік сəттілік жəне сəтсіздік. 

Г.Грайс максималары. Сөйлеу мінез-құлқының стратегиясы жəне 

тактикасының зерттеулері.  

5. Тілдегі білім көрінісінің пропозиционал формасы. Дж.Лакоффтың 

идеалданған когнитивтік модельдерінің теориясы.  

6. Адамның танымдық белсенділігіндегі əлемді категориялау жəне оның рөлі. 

«Тұқым қуған ұқсастық» идеясы. Э.Роштың прототиптері. 

7. Фреймдер, суреттер, скрипттер, сызбалар, сценарийлер, стереотиптер. 

Түсінудің қажетті шарты ретіндегі пресуппозициялар.  

8. Фрейм семантикасының негізгі мəселелері. Ч.Филлмордың фрейм 

концепциясы.  

9. Тілдік бірліктердің мағыналарындағы əлемнің концептуалдауы. 

Концептуалды метафораның теориясы.   

10. Интегралдық метафораның теориясы. Ж.Фоконьенің ділдік кеңістіктері. 

11. Психолингвистика адамның сөйлеу механизмдерінің құрылымы мен жұмыс 

істеуі туралы ғылым ретінде. Сөйлеуді қалыптастыру механизмдері. Сөйлеуді 

қабылдау механизмдері.  

12. Психолингвистиканың эксперименттік əдістемесі. Психолингвистикалық 

зерттеулердегі ассоциативті эксперименттің рөлі. Г.Кент пен А.Розанофф, 

Руссель мен Дженкиннің ынталандыратын сөздер тізімі. Ассоциативтік 

нормалардың сөздіктері.  

13. Дискурс жəне ауызша қарым-қатынас формалары. Дискурстың 

прагматикалық талдауы. 

14. Тілдердің өзара əрекеті. Тілдік жағдай туралы түсінік. Тілдік жағдайлардың 

түрлері. Тілдердің өзара əрекеттесу теориясы. Тілдік байланыстар. Тілдік 

байланыстардың нəтижелері.  

15. Интерференция түсінігі жəне оның түрлері. Сөйлеу мутациясы: 

интерференции жəне интеркалация. Тілдік диффузия: трансференция жəне 

транскаляция.  

16. Билингвизмді зерттеудің əлеуметтік лингвистикалық жəне 

психолингвистикалық аспектілері. Билингвизмнің түрлері.  
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17. Тіларалық идентификация мəселесі. Қазақстандағы қос тілділікті зерттеу. 

18. Этнолингвистика. Э.Сепирдің лингвоантропологиялық тұжырымдамасы. Ф. 

Боас ілімі.  

19.  Л. Вайсгербердің «тіл жəне халық» мəселесінің интерпретациясы.  Гирт 

Хофстеденің ұлттық мəдениетінің сипаттамасының параметрлері. 

Этнолингвистикалық зерттеулердегі коммуникативтік жəне танымдық 

бағыттар.  

20. Лингвомəдени зерттеулердегі А.Вежбицкаяның семантикалық примитивтер 

əдісі.  

 
«Шетел филологиялық зерттеулерінің əдіснамасы» курсы бойынша  

 
1 Ғылыми парадигма түсінігі, ғылыми концепциясымен əдіснама деңгейлерінің 

ара қатысы.  

2 Талдау əдістемесі əдістер мен оларды құрайтын тəсілдерін қолдану жүйелілігі 

ретінде.  

3 Жалпы ғылыми əдіс-тəсілдері құрылымының үш деңгейі: жалпы логикалық, 

теориялық, эмпирикалық.  

4 Əдістер мен тəсілдердің өзара əрекеттесуінің əдіснамалық маңыздылығы.  

5 Лингвистикалық компаративизм. Сыртқы реконструкция əдістемесі. Ішкі 

реконструкция əдістемесі.  

6 Типологиялық əдіс жəне оның əдістемелері.  

7 Құрылымдық əдіс жəне оның əдістемелері. Əдістің жалпы сипаттамасы. 

Оппозициялық талдау. Дистрибутивтік талдау.  

8 Тікелей құраушылар бойынша талдау. Трансформациялық талдау. 

Компонентті талдау.  

9 Мəтінді талдау əдістемелері. Мəтінді толық талдау.  

10 Дискурсты талдау əдістемелері. Дискурсты толық талдау. 

11 Концептілерді талдау əдістемелері (салыстырмалы, параллельді, 

ассоциативті-вербалды (Ю.Н.Караулов), Р. Лангакер «визуалды» əдістемесі).  

12 Метафоралық модельдеу əдісі.  

13 Категорияларды талдау əдістемелері. 

14 Əлеуметтік лингвистиканың əдісі мен əдістемелері. Əлеуметтік-

лингвистикалық деректерді жинау əдістемелері.  

15 Этнолингвистиканың əдісі мен əдістемелері. 

 16 Психолингвистиканың əдісі мен əдістемелері. Ассоциативті  эксперимент 

түрлері.  

17 Біртіндеп шкалалау əдісі. Семантикалық дифференциал əдісі.  

18 Лингвомəдениеттану əдісі мен əдістемелері.  

19 Мəдениетаралық қарым-қатынас əдісі мен əдістемелері. 

 20 Лингвистиканың парадигматикалық емес əдістері мен əдістемелері.   
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