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ПЛЕНАРЛЫҚ БАЯНДАМАЛАР

ҚАЗІРГІ ФУНКЦИОНАЛДЫ ГРАММАТИКА:
КЕҢІСТІК КАТЕГОРИЯСЫ

Әлкебаева Д., ф.г.д., Қаз¥У-дың профессоры
Функционалды грамматиканың гылыми негізінің қалануына эр
кезендігі ғылыми ойлар мен тұжырымдар өз нэтижесін беріп отырды.
Атап айтканда А.А. Потебняның «тілді зерттеудің грамматикалық
концепциялары »,' В.В. Фортунатовтың «тілді функционапды тұргыдан
зерттеу, тіл және оның ф ункцт сы қоршаган ортамен байланыс
арқылы қарастырылады», А.А.Шахматовтың «сөздегі ойлау тэсілдері»

деген гылыми тұжырымдары функционалды грамматиканы зерттеудің
алғышартгарын жасады [1. 2.3], Жалпы грамматиканы зерттеу белгілі
уақыттарда тұйықталған шеңбер аясынан аса алмады. Сондықтан тілде
кең қолданылатын сөйлеу контекстеріне назар аудармастан
кұрылымдық және жүйелік заңдылықтарға балама сипаттама табудың
мүмкін еместігі айқын болды. Тіршіліктің табиғи ортасы - сөйлеу
қызметіне ешқандай ауыртпалықсыз еніп, тілді әлеуметгік және жеке
жағдайлардан дербес етіп, белгісіз бір абстрактілік феномен ретінде
қарастыра отырып, құрылымдық лингвистика саласы жасанды
дерексіз, ойша жору құрылымына түсіп кетуге тәуекел еткен еді.
Осыған байланысты тіл феноменін екі түрлі көзқарас тұрғысынан,
интерпретацияның жинақталған түрлі тәсілдері мен эдістерінің
нәтижесінде белгілі бір объектінің кейбір белгісіз жақтарын тереңірек
анықтайтын аралас көзқарас тұргысынан қарау қажеттігі күннен күнге
айқындала түсті. Зерттеушілер функционапды грамматика саласын
қарастырудың жаңа міндеттері алға қойылғандыгын үлкен
жауапкершілікпен қабылдады.
Жалпы функционалды грамматиканың ұғымдары мен категорияларын шартты түрде үлкен екі топқа бөліп қарастыру керек.
Олар - кеңістік пен уақыт ұғымдары. Сондықтан ең алдымен жалпы
уақыт және кеңістік ұғымдарының мэнін ашып алу керек. Өйткені
функционалды грамматиканың барлық ұғымдары философиялық
озық ой-танымдардың жемісі ретінде осы ғылым саласының
концептуалды жүйелігіне негізделген болатын.
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