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1. 
 

Көркем əдебиеттегі антропология мəселесі 5 

 Пəннің мақсаты - кəсіби теориялық жəне практикалық дайындықтың 
жоғары деңгейін қамтамасыз ету, антропологиялық мəселелерге көркемдік 
көзқарастың ерекшеліктерін, əдебиеттану тəжірибесінің адамды зерттеу 
үшін маңыздылығын байқату. Көркем антропология. Көркем шығармадағы 
кейіпкерлер жүйесі. Əдеби тұлға, көркем антропология. Жанр аспектісіндегі 
таңбалар жүйесі. Семиотика сипаты. Прозалық шығармадағы авторлық 
білім. Əдеби тұлғаның жандануы 

 

                  Мəтін поэтикасы жəне филологиялық герменевтика  

 Пəннің мақсаты-мəтінді зерттеудің жалпы филологиялық мəселелері, 
олардың шешудегі барлық саланың қызметін анықтау, нақтылау болып 
табылады. Алған білімдерін тəжірибеде пайдалана алуға жаттықтыру. 
Əдеби герменевтика. Герменевтиканың негізгі қағидалары. 
Герменевтикалық шеңбер. Қос код.  Интерпретация. Мəтін талдаудың 
психологиялық негіздері. 

 

2. Қазақ əдебиетінің этнографиялық сипаты 5 

 Пəннің мақсаты – этнографиялық құндылықтарды халық мəдениетінің 
маңызды белгісі ретінде анықтау, фольклор мен халық тілінің бастауларына 
жүгінген ерекше əдеби құбылыс екенін түсіндіру, жазушылардың көркем 
ойының жаңа ерекшеліктерін ашатын бағыт екендігін пайымдау. 
Этнография – дəстүр жалғастығы. Əдебиеттегі этнографиялық сарындар 
жəне оның сипаты. Этно-фольклор жайлы түсінік. Этнография жəне 
адамзат өркениеті. Қазақ халқының құндылықтары. 

 

                                 Қазақ əдебиетіндегі ұлттық таным  

 Пəннің мақсаты – этнографиялық құндылықтарды халық мəдениетінің 
маңызды белгісі ретінде анықтау, фольклор мен халық тілінің бастауларына 
жүгінген ерекше əдеби құбылыс екенін түсіндіру, жазушылардың көркем 
ойының жаңа ерекшеліктерін ашатын бағыт екендігін пайымдау. 
Этнография – дəстүр жалғастығы. Əдебиеттегі этнографиялық сарындар 
жəне оның сипаты. Этно-фольклор жайлы түсінік. Этнография жəне 
адамзат өркениеті. Қазақ халқының құндылықтары. 

 

3. 
 

Тəуелсіздік дəуіріндегі əдебиет 5 

 Докторанттарға ХХ ғасырдың 90-жылдары мен ХХI ғасырдың 2000-2019 
жылдары арасындағы Қазақстан Республикасындағы жəне алыс, жақын 
шетелдерден қазақ əдебиеті шығармаларын біртұтас көркемдік дəстүр 
жүйесімен саралап оқыту. Тəуелсіздік дəуіріндегі əдеби үдеріс жəне 
қоғамдық жағдай, Тəуелсіздік дəуіріндегі əдебиетіндегі жанрлар, Қазіргі 
қазақ поэзиясындағы діни-исламдық дүниетаным шығармалардың 
(лирикалық өлеңдер, поэмалар) поэтикалық ерекшеліктері, Шетелдердегі  
жəне Қазақстандағы қазақ əдебиеті шығармаларының біртұтас сипаты. 
 

 



 
 

                       Əдебиеттану ғылымының жаңа бағыттары  

 Пəннің мақсаты-қазіргі əдебиеттанудың даму тенденцияларын ашу, көркем 
шығармалары мен əдеби құбылыстарын зерттеудің ғылыми əдістермен 
таныстыру. Жас  мамандарға  қазіргі  əдебиеттану  дамуының  жалпы  
көрінісінен  хабардар  ету,  əдебиеттанудың  қазіргі  мектептері  мен  
бағыттарынан мəлімет  беру, осы  білімдерін  көркем  шығарманы  талдауда  
нақты  басшылыққа  ала  білуге  үйрету. Əдебиеттанушылық  теориялар, 
əдістер, мектептер. Көркем əдебиеттің əлеуметтік қызметі Философиялық-
эстетикалық əдебиеттану. Қазіргі философиядағы, өнердегі, əдебиеттану 
мен басқа да қоғамдық ғылымдардағы постмодернизм. 

 

КП 2                  КƏСІПТЕНДІРУ ПƏНДЕРІ ЦИКЛЫ (КП)  

 

 

4                       Əдебиет поэтикасын зерттеудің негізгі аспектілері 5 

 «Əдебиет поэтикасын зерттеудің негізгі аспектілері” пəннің мақсаты -  
əдебиет поэтикасы теориясының ғылыми негіздерін, оның басты 
элементерін, жалпы əдеби үрдісті зерттеу бағыттарын қарастыру. Пəн 
барысында білім алушылар жаңа аспектідегі зерттеу бағыттарымен 
танысып, осы саладағы ғылыми тұжырымдарды саралаудың, мəтін талдау, 
өзіндік ғылыми  ізденіс бағытымен үйлестіре зерделеудің ғылыми курсын 
меңгереді. Пəн аясында əдебиет поэтикасын зерттеудің теориялық жəне 
практикалық мəселелері сөз болады. 
 
 

 

                        Көркем мəтінді талдау  негіздері  

 Пəннің мақсаты- мəтін поэтикасы туралы толық мағлұмат беру жəне 
əдеби шығармаларды толық түсіну жəне қабылдау үшін қазіргі ғылыми 
əдіснамалық принциптерді дұрыс қолдануды үйрету. Мəтіннің əдеби-
теориялық сыры мен сипаты. Типологиялық тұрғыдан талдау. Мəтіндегі 
автор мен адресаттың қарым-қатынасы. Көркем сананың мəтіндегі көрінісі. 
Мəтіннің жанры мен стилінің арасындағы байланыстарды ажырату, 
мəтіннің мағыналық қабаттарын анықтаудың жолын көрсету. 

 

5                        Фольклор поэтикасы 5 

          Əдебиет пен фольклордың байланысы-əлем мəдениетінің дамуындағы 
басты заңдылықтардың бірі. Фольклорлық сана мен дəстүр.ХХ ғасырдағы 
фольклорлық сарындардың игерілуі. Мифологиялық тақырыптардың 
берілуі. Мифтің идеяны ашудағы қызметі. Поэзиядағы фольклоризм. 
Шағын поэзия жанрларының фольклорлық негіздері. Фольклорлық поэтика 
жəне бүгінгі поэзия. Қазіргі прозадағы фольклорлық дəстүр. Бүгінгі 
драматургиядағы фольклорлық сарындар. Трагедия мен комедиядағы 
фольклоризм. Фольклорлық поэтиканың көріністері. Қазіргі əдебиеттегі 
жанр синкреттілігі мəселесі. 

 

 

              Қазіргі қазақ прозасындағы фольклоризм  

 Фольклорлық сана мен дəстүр. ХХ ғасырдағы фольклорлық сарындардың 
игерілуі. Қазіргі прозадағы фольклорлық дəстүр. Қазіргі əдебиеттегі жанр 
синкреттілігі мəселесі. 

 

 


