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В И Н О Ш А РА БЫ Н  Ж А С О О Д О ГУ  Т Е Р М И Н О Л О Г И Я Л Ы К  С eЗ Д Y К Т eР Д Y Н
к о н ц е п ц и я с ы н  н Е Г И З д е е

Бул макалада лексикографиянын бир тармагы катары терминография изилдввнYн предметы 
болуп саналат, ал терминологиялык свздYктврдY тYЗYYдe. Виношарапчылык ишкердиктин алдыцкы 
тYPY катары бул тармактын адистерин даярдоо жана тарбиялоо YЧYн маалымдама свздYктврдY, 
терминологиялык свздYктврдY тYЗYY процессинде зарыл болгон теориялык жана практикалык би- 
лимге муктаж. Макалада шарап жасоочу терминдердин тYШYндYрмв свздYгYн тYЗYYHYн негизги 
принциптери талкууланат: свздYктYн тYPY, анда кврсвтYлв турган лексиканын квлвмY, потенци- 
алдуу колдонуучулардын диапазону, бул свздYктYн функциялары, ал YЧYн свздYк булактары - атай- 
ын басылмалар, окуу китептери. Эц негизги маселе — свздYктвгY лексиканын жайгашуу принциби. 
Мындай свздYктYн YстYндв иштвв азыркы терминологияга чоц салым боло алат, анткени бул илим 
YЧYн теориялык билимди практикалык колдонуу маанилуу. Мындан тышкары, свздYктврдY тYЗYY ви- 
ношарапчылардын сапаттуу тамак-аш продуктуларын тYЗYY боюнча чеберчилигин жогорулатууга 
багытталган негизги иш катары колдонуу, пландоо жана виношарап жасоо боюнча терминологиялык 
свздYктY тYЗYY жаатында пайдалуу.

Негизги свздвр: тYШYндYрмв свздYктвр; виношарапчылык; терминография; формалдуу-бор- 
бордук; идеографиялык; лексика; свз тизмектери.

О БО С Н О В А Н И Е К О Н Ц Е П Ц И И  ТО Л К О В О ГО  СЛОВАРЯ В И Н О Д ЕЛ ЬЧ ЕС К И Х
ТЕРМ И Н О В

В данной статье предметом исследования является терминография как отрасль лексикогра
фии, представляющей собой составление терминологических словарей. Виноделие как ведущий вид 
предпринимательской деятельности нуждается в теоретической и практической подготовки, необ
ходимой в процессе составления словарей- справочников, терминологических словарей для подготовки 
и обучения специалистов в данной отрасли. В статье рассматриваются основные принципы созда
ния толкового словаря винодельческих терминов: тип словаря, охват лексики, которая будет в нем 
представлена, круг потенциальных пользователей, функции данного словаря, источники лексики для 
него — специальные издания, учебные пособия. Важнейшим вопросом является принцип расположения 
лексики в словаре. Работа над таким словарем, может стать значительным вкладом в современную 
терминографию, так как для данной науки важно практическое применение теоретических знаний. 
Кроме того, создание словарей полезны в области применения, планирования и создания терминоло
гического словаря для виноделия, как основного вида деятельности, направленной для повышения ма
стерства виноделов по созданию качественного пищевого продукта.

Ключевые слова: толковые словари; виноделие; терминография; формоцентрический; идеогра
фический; лексика; словосочетание.

SUBSTANTIATION OF A C O N C E PT O F A D E F IN IT IO N  D IC TIO N A R Y  OF
W IN EM A K IN G  TERM S

In this article, the subject o f  research is terminography as a branch o f lexicography, which is the 
compilation o f terminological dictionaries. Winemaking as a leading type o f entrepreneurial activity needs 
theoretical and practical training necessary in the process o f compiling reference dictionaries, terminological 
dictionaries for the training and education o f specialists in this industry. The article discusses the basic 
principles o f creating an explanatory dictionary o f winemaking terms: the type o f dictionary, the scope o f the 
vocabulary that will be presented in it, the range ofpotential users, the functions o f this dictionary, the sources
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o f vocabulary for it - special editions, textbooks. The most important issue is the principle o f the arrangement 
o f vocabulary in the dictionary. Work on such a dictionary can be a significant contribution to modern T. 
terminography, since practical application o f theoretical knowledge is important for this science. In addition, 
the creation o f dictionaries is useful in the field o f application, planning and creation o f a terminological 
dictionary for winemaking, as the main activity aimed at improving the skill o f  winemakers in creating a 
equality food product. Work on such a dictionary can be a significant contribution to modern terminography, 
since practical application o f theoretical knowledge is important for this science. In addition, the creation 
o f dictionaries is useful in the field o f application, planning and creation o f a terminological dictionary for 
winemaking, as the main activity aimed at improving the skill ofwinemakers in creating a quality food product.

Key words: definition dictionaries, ’’winemaking, ‘terminography’, form-centric, ‘ ideographic ’ 
vocabulary, ’phrase.

Киришуу. CeздYктep лингвистикалы к илимдин квинтэссенциясы , окумуш туулардын 
ж ана жеке адамдарды н олуттуу топторунун кеп  ж ы лды к эм гегинин натыйжасы. Л ексикогра
фия тил илиминин eHYrYYCYHYH ар бир кoнкpеттYY этабы нда лингвисттердин кызыкчылык- 
тары ны н катализатору болуп саналат. Тил илиминдеги ар кандай ж ацы кepYHYш же багыт, 
лингвисттердин кeцYЛYн бурган ж ацы объект лексикографиялык эмгектерде табигы й тYPдe 
ез чагы лы ш ы н алат. ИзилдeeчYлepдYн ceздYктepдY TY3YYre, лексикография теориясы н eHY^ 
TYPYYre ж умш ап ж аткан эбегейсиз эмгектери ceздYктY TY3YY учурундагы  тилдин абалы н муун- 
дарды н эсинде бекемдеп калууга, тилдин бар экендигинин CYpeTYH тартууга арналган.

Ар TYPДYY ceздYктepдYн ичинен терминологиялы к ceздYктep (терминдик ceздYктep) 
атайын тайпада eзгeчeлeнY п турат, алардын теориясы н ж ана практикасы н лексикографияны н 
атайын тарм агы  - терм инограф ияны н eкYлдepY тYЗYшeт. Илимдин, техниканын, эл чарбасы- 
нын, eндYPYштYн ар TYPДYY тарм актары  интенcивдYY eHYrYn ж аткан азы ркы  м езгилде тер
м инологиялы к базаны TY3YYHY YЙpeнYY тил илимпоздорунун актуалдуу милдеттеринин бири 
болуп саналат.

А л эми ш арапчы лы к эл чарбасы нда ж ана иш кердикте e3 re4e  орунду ээлейт. Терминоло
гиялы к ceздYктepгe муктаж  Болгон адистерди теориялы к ж ана практикалык ж актан туура да- 
ярдоону ую ш туруу Y4YH маалы мдама ceздYк зарыл. Ш арапчы лы к м ы йзамды н ж ары яланы ш ы  
(1914 - 1985 - ж. ж .) ар бир жолу ш арапчы лы кка терс таасирин тийгизген: жYЗYмзаpлаp кый- 
ылган, ш арапчы ларды н мектеби талкаланган ж ана уш ул сыяктуулар. А К Ш  мамлекетинде да 
белгилYY себептер менен 1930 ж ы лдары  ш арапчы лы кка карш ы аракеттер ж асалган, бирок бул 
кубулуш белгилYY себептер менен e3YHYH ecYn-eHYrYYCYH тапкан жок. М ы на уш ундай байко- 
одон кийин бизге кеpектYY информацияны алдык деп эсептесе Болот, мы ндай мисал ш арапжа- 
соочуларга кандайдыр бир eб eл гe  бере алат. Балким, ш арап ж асоо м ы нчалы к кооптуу пози- 
цияны ээлеп, саясатка м ы нчалы к ^ 3  каранды боло турган дYЙнeнYн бир дагы  eлкecY жоктур.

И зилдeeнY н негизги максаты болуп ш арап чыгаруу тарм агы нда терм индердин TYШYH- 
ДYpмe ceздYГYн байытуу болуп саналат.

И зилдeeнY н максатына жетYY Y4YH тeмeнкY м аселелерди 4e4YY зарыл: винош арабы н чы- 
гарууда терм индердин ceздYГYн TY3YY, вино eHep ж айы ндагы  терм инологиялы к ceздYктepдY 
TY3YYre катыш кан адистердин чыгармачылык чеберчилигин кeцeйтYY ж ана тepeцдeтYY.

БYГYH кы рдаал eзгepдY. В инош арапчы лы к акыры аракечтикти YrYTTee менен эч кандай 
байланы ш ы  жок татыктуу иш катары карала баш тады. М ы на уш ундай ш арттарда вино жасоо 
бою нча адистерди теориялы к ж ана практикалы к ж актан туура даярдоону ую ш туруу барган 
сайы н зор мааниге ээ болуп жатат. Бул тарм актагы  адистер маалы мдама ceздYктepгe ж ана тер
м инологиялы к ceздY ктepгe муктаж. В ино ш арабы н жасоодогу зары л Болгон терминдеринин 
ж ы йы нты гы  ш арапчы ларды н сапаттарын, там ак-аш  продуктуларын TY3YYre ж ардам  6epYYre 
багы тталган квалификациясы н жогорулатуу Y4YH интеллектуалды к колдонмо болуп калыш ы 
керек.

Ш арап жасоочу терм индердин ceздYГYн пландаш тырууда С.В .Гриневдин терм инология
лы к ceздYГYн TY3YY бою нча берген кецеш ине таянуу зары л [1,2], В.М . Л ейчик [3], А.Г.Рудакова 
[4], А.С.Рылов [5], А.И. Ф ефилов [6], Т.В.Ш етле [7] ж.б.

Биринчиден, TY3YЛYП ж аткан ce3 тизмектерин аныктоо керек. Ж алпы  илимий, ^ п тар- 
мактуу, тармактык, атайын тарм актагы  ж ана жеке адистеш тирилген сыяктуу терминологиялы к 
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cездYктеp бар. Ш арап жасоо там ак-аш  енер-ж айы ны н ш арап eндYPYY менен алектенген тарма- 
гы  болгондукган, ш арап жасоочу герм индердин cездYГY гарм акка гиешелYY болот.

Экинчиден, «cездYкгYн келемYн, баш кача айтканда, келечекгеги cездYкгYн негизин гузе 
гурган атайын лексиканы н катмарын аныктоо» маанилYY [7]. Ш арап жасоочу герминдердин 
cездYГY ш арап жасоо гарм агы ндагы  адисгерге да, гам ак-аш  енер-ж айы ны н бул тарм агы на кы- 
зы ккандарды н кецири кагмары на да арналган гYШYндYpме cездYк катары пландаш тырылган. 
Демек, cездYк езгече  лексиканы н mym^ h болуш унча кенен герм индерди камгы ш ы  керек.

YчYнчYден, cездYкгYн погенциалдуу колдонуучуларынын чейpеcYн аныктоо зарыл. Кол- 
донуучуларды н негизги кагегориялары жогоруда агалган. У-CездYк даярдоодо бул факгорду 
эске алуу зарыл: герм индерди гандоодо, аларды ГYШYHДYPYYHYH тилдик ы км алары нда ж.б.

TеpгYнчYCY - «бул cездYкгYн функциясы н орногуу» [7], баш кача айтканда, cездYк эмне 
Y4yh экенин аныктоо керек. П ландаш ты ры лган cездYк баары дан мурда гYШYндYpме мYнезге 
ээ, анткени ал окуп ж агкан адисгерге ж ана ш арап ж асоого кы зы ккандарды н барды гы на га 
мак-аш  ен ер  ж айы ны н бул тарм агы ны н негизги ы кмалары н ездештYPYYCYне жардам 6epYYre  
тийиш. TYШYндYpме cездYк кандайдыр бир децгээлде универсалдуу болуп саналат, баш кача 
айтканда, терминдерге эц туура аны ктамаларды  белгилейт, тигил же бул аны ктаманы  тандоо- 
ну негиздейт (ошол эле жерде) ж ана бул сездер ж ана айкалы ш тар заманбап болуш у керек, за- 
манбап тенденцияларды  ж ана илимдин енYГYY абалы  ж ана лексиканын синхрондук бир белY- 
rYH билдирет.

Беш инчиден, «алар (терминдер) кайсы  булактардан (окуу китептеринен, атайын адабият- 
тардан) алы наары н аныктоо» зары л [5].

CездYк курамдын тYЗYЛYш принцибин, баш кача айтканда, cездYк ж азуулардын биринин 
артынан бири келерин аныктоо абдан маанилYY. А нын эки негизги жолу бар. Ф ормалдуу (фор- 
м алдуу-борбордук) принцип cездYн формалдуу, ты ш кы  критерийлерин эске алууну камтыйт, 
алардын ичинен негизгиси там галарды н тартиби. Баш кача айтканда, ф ормалдуу-борбордук 
принциптин практикалы к иш ке аш ы ры лы ш ы  cездYктегY лексикалы к бирдиктердин жайга- 
ш уусунун алф авиттик тартиби. А лф авиттик тартип YЗГYЛTYKCYЗ (же ж ен екей ) болуш у MYMKYH, 
мы нда «cездYкте CYpеттелYYЧY ар бир терминдин езYHYн жазуусу бар ж ана бардык жазуулар 
катуу алф авиттик тартипте ж айгаш тырылат» [7] ж ана орду белгиленген, кайсы бир cездYкте 
жазуу формасы же мазмуну бою нча бир нече терминдер женYнде маалыматты  бириктирет” 
(ошол эле жерде). Терминологиялык cездYктY тYЗYYДе биpдиктYY ыкмасы ж алпы  параметрди 
кабыл алат, анда ж алпы  терм инди тана эмес, анын специф икалы к сортторун да камтыйт.

Тематикалык cездYктеpдY TYЗYYHYH негизин идеограф иялы к принципти тYзет. И деогра- 
ф иялы к (тематикалык) cездYктеp - бул cездYктеp тYпкYЛYГY бою нча тYШYндYpмелYY, баш кача 
айтканда, cездеpдYн лексикалы к маанилерин TYШYHДYPYYЧY, бирок андагы  сездер алф авит
тик тартипте эмес, тем а бою нча жайгаш тырылат. Кызыгы, биринчи, эц байы ркы тYШYндYpме 
cездYктеp идеограф иялы к Болгон, андан кийин cездYктегY ж азуулардын алф авиттик тартиби 
кебY pеек кабыл алынып, сез издееге  ы цгайлуу болуп калганы талаш сыз. Бирок 20-кылымдын 
экинчи ж ары мы нда лексикографтар cездYктYн лексикасын тем атикалы к топтоого кайрадан 
м уктаж  болушкан. С.В. Буренкова идеограф иялы к cездYк «ар тYPДYY тилдердин лексикасын 
салы ш ты ры п изилдее Y4YH зарыл, ал синоним ж ана антоним cездYктеpдY тYЗYY маселелерин 
чeчYYге, тYШYндYpме cездYктеpдегY cездеpдYн маанисин так  аныктоого ж ардам  берет» деп 
белгилейт [8]. И деограф иялы к cездYк тилдин лексикасы н системалуу тYPде чагы лды рат ж ана 
мы ндай кабыл алуу системасы на караганда, е згеч е  терминология тарм агы нда жeмиштYY бо
лот. CездYктеpдYн бул тYPYне Болгон кызыгууну В.В. М орковкин «И деограф иялы к cездYк- 
тер», 1970-ж . деген эмгегинде идеограф иялы к cездYктYн актуалдуулугун белгилеп, бул тYPде- 
rY cездYктеpдYн тары хы на сереп салган. В.В. М орковкин идеографиялы к cездYктY «тилдин 
лексикалы к системасы ны н YЛГYCY (синтетикалы к cездYк)» деп мYнездейт [9].

Ш арап жасоочу терм индердин cездYГYн тYЗYYДе терминдерди ж айгаш ты руунун формал
дуу-борбордук ж ана идеограф иялы к принциптерин айкалыш тыруу мааниси бар, бул ыкма- 
ларды н ар биринин оц ж актары н пайдаланууга MYMKYHДYK берет. А лф авиттик жол терминди 
cездYктен ж акш ы раак издее кызматын аткарат, идеографиялы к жол там ак-аш  енер-ж айы ны н
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бир тармагы катары шарап жасоо жана шарап жасоо менен байланышкан тYШYHYктep боюнча 
биpдиктYY кез карашты ty30t. C03ДYктY ty3yyhyh формалдуу жана идеографиялык принциби- 
нин айкалышы анын электрондук басылма катары келечегин зеке алуу менен езгече маанилYY.
Э.С.Закирова белгилегендей, «электрондук cездYктеpдY ty3yy жана аларды практикалык жак- 
тан иштеп чыгуу cездYктYн мацызын тYШYHYYHYн жацы ыкмаларын жана жацы ыкмаларын 
талап кылды» [10], жана формалдуу, жана идеографиялык ыкмалардын айкалышы, [6] илимий 
жумуш ыкмалардын бири болуп эсептелинет.

Терминдердин cездYГYнде чагылдырууга интегралдык мамилени ишке ашыруу ceздYк- 
tyh тYШYHYГYне жана ыцгайлуулук талаптарына жана албетте cездYкте берилген тилдин жана 
кеп бирдиктеринин MyHe3YHe, Биздин учурда булар виношарап жасоо тармагындагы термин- 
дер (сездер жана сез айкаштары) болуп саналат. А.И. Фефилов азыркы ceздYктepдe «чынды- 
ктын лингвистикалык жана концептуалдык артикуляциясы бири-бирине байланышпайт» деп 
белгилейт [6]. Бул маселени чечYYгe аракет кылуу Y4YH идеологиялык принципти тартуу за
рыл. Мындан тышкары, идеографиялык принципти колдонуу кез карашынан алганда ceздYктY 
логикалык- семантикалык катмарларга (субстанционалдуулук, локалдуулук, байланыштык: 
аpакеттYYЛYк, ээлик, сапаттык, сандык, убакыттык) бeлYY зарыл. Бул катмарлардын ичинде 
бирдиктер формалдуу-борбордук принцип боюнча бириктирилет.

Жогорудагы терминдерди ty3yy бир нече авторлордун эмгектеринде каралып еткен анын 
бири болуп англис тилин орфографиялык татаал ceздepдY YЙpeнYYгe багытталган Д. Ж усупо- 
ванын илимий жумушунда каралып чыккан [11]. Ар бир орфографиялык ceздYк езгече маа- 
ниге ээ.

Терминдер ceздYГYHYн эц маанилYY элемента болуп ceздYк жазуу саналат, анын структу- 
расы ceздYктY даярдоонун алгачкы этаптарынын биринде пландаштырылышы керек. CeздYк 
жазуусу жeнYндe классикалык идеялар бар, алар тeмeнкYдeй: «CeздYк жазуулардын струк- 
турасы Y4 компоненттен турат: а) ceздYктYн аталышы; б) рубрикада кepceтYлгeн терминдин 
маанисин (лерин) аныктоо; в) иллюстративдик тексттик мисалдар (мааниси тактоо керек Болсо 
берилет)» [5]. Бирок, ceздYк жазууну курууда тактоону талап кылган айрым жагдайлар бар.

Биринчиден, ceздYктYн аталышында (термин болуп саналган сез же айкалышууда) за
рыл Болсо, белгилер болушу керек: оозеки, эскирген жана ушул сыяктуу. Белгилердин маалы- 
мат системасы, ошондой эле алардын аббревиатуралары ceздYктYн кириш бeлYГYндe (башкы 
сез, техникалык бeлYк) негизделиши керек. Экинчиден, Биздин оюбузча, бул терминдин келип 
чыгышын кepceтYY зарыл, анткени шарап жасоо тармагындагы кептеген езгече сездер чет 
элдиктер. Биз А.С. Рылов: «Эгерде макала тYЗYЛYп жаткан термин карыз алуу Болсо, анда ал 
кайсы тилден келгендигин терт бурчтуу кашаанын ичинде кepceтYYгe болот» [5].

Виношарабын жасоодо гана эмес профессионалдык лексика жана сез аймактары кеп тар- 
мактуу болуп эсептелинип жаш муундарды тарбиялоодо езгече маанилYYЛYГYн Г.А. Абдива- 
лиеванын илимий жумушунда каралып чыккан [12].

CeздYктYн эц маанилYY элементи - бул терминдин аныктамасы (ceздYк аныктамасы). 
Аныктама толук жана кыска болушу керек. Мындан тышкары, ceздYктeгY полисемантикалык 
ceздYн жана омонимдердин кepceтYЛYШYн аныктоо маанилYY, ал терминдердин кандай жай- 
гашуусуна жараша болот. Алфавиттик тартип менен полисемантикалык ceздYн бардык ма- 
анилери бир ceздYктe, ал эми омоним кошуна ceздYк жазуусунда берилет. Идеографиялык 
жайгаштыруу менен полисемантикалык ceздYн жана омонимдердин ар кандай маанилери те- 
маларга жараша бeлYштYPYлeт жана ceздYктYн ичинде ар кандай тематикалык топторго кирет.

Ж ы йы нты ктар:
1. Теориялык жактан изилденген иштеп чыгуулардын негизинде бул ceздYк атайын лек- 

сиканын mymkyh болушунча кецири мааниси камтыган тармактык, тYШYндYpмeлYY ceздYк ка
тары пландаштырылган;

2. CeздYктYн булагы болуп шарап eндYPYYЧYЛYк боюнча окуу китептери жана окуу ку- 
ралдары, ошондой эле башка атайын басылмалар: монографиялар, журналдар болушу керек;

3. CeздYктYн структурасы терминдин eзYн жана анын аныктамасын камтууга тийиш;
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4. Э ц негизги м аселе - ceздYктeгY лексиканын ж айгаш уу принциби эсептелинет. Фор- 
малдуу ж ана тем атикалы к ыкмаларды айкалыш тыруу максатка ылайыктуу, анткени дал ушул 
тартип ш арап ж асоо терм индери жeнYндe тYШYHYк бере алат, ошондой эле ceздYктYн элек- 
трондук версиясы на негиз боло алат.
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К Ы Р Г Ы З ТИ Л И Н Д Е Г И  Л А КА П ТА РДЫ Н  М АКАЛДАРДАН А Й Ы РМ А С Ы

MsrndeoHYH предметы болуп Кыргыз тилиндеги лакаптардын тYрлврY саналат. ИзилдввнYн 
максаты -  лакаптардагы тилдик взгвчвлYктврдY белгилвв жана алардын элдин маданий тилдик бай- 
лыгына кошкон салымын аныктоо менен бирге, берген маанисине, айтылыш жана тYЗYЛYШ взгвчвлY- 
гYнв, келип чыгуу булагына карата классификациялоо. Макал-лакаптар боюнча изилдввлвр квбYнчв 
фольклор, фразеология, адабият таануу илимдеринин алкагында жyргYЗYЛYп, макал-лакаптардын 
табиятындагы взгвчвлYктвр, айырмачылыктар тил илиминде толук таанытылып, изилденип бYтв 
элек, так аныктамаларды ала элек. Бул эмгекте лакаптардын взгвчвлYктврY макалдардан бвлYHYп, 
келип чыгуу булагы, себеби, жаралуу доору, кайсыл мYЧвлвр аркылуу уюштурулуу формалары ар та- 
раптуу каралып, классификацияларга бвлYндY. Лакаптар жалпысынан уч чоц топко бвлYHYп берилге- 
ни менен, натыйжада 22 тYрдyYуюштурулуу формасы жана 31 тYрдyY айтылыш взгвчвлYгY болгону 
аныкталды. Эмгек кыргыз тилинде лакаптарды мындан ары дагы терецдетип изилдввгв жол ачат 
деген YMYт бар.
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