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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (28 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2017 жылғы 12 маусымдағы №270 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ  

 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 28).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 12 июня 2016  № 270. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

 

 

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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KKT 2201 – КӘСІБИ ҚАЗАҚ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Автор: 

Салқынбай А.Б. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тіл білімі кафедрасының 

профессоры 

Егізбаева Н.Ж. – филология ғылымдарының кандидаты, Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті   
 

Пікір жазғандар: 

Иманалиева Ғ.Қ. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

Абитжанова Ж. – филология ғылымдарының кандидаты, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университетінің аға оқытушысы 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқып үйрену жоғарғы оқу орындарындағы 

мамандар дайындаудың негізгі (базалық) деңгейінің құрамдас бөлігі болып 

табылады.  Пәннің өзектілігі болашақ филолог маманның мемлекеттік тілді 

кәсіби деңгейде меңгеріп, бәсекеге қабілетті болуына негізделеді.  

«Кәсіби қазақ тілі» курсында филология саласындағы ұғымдар мен 

ғылыми атаулардың, терминдердің табиғатын терең меңгеру, кәсіби 

лексиканы еркін қолдану, қазақ тілінде өз ойын анық жеткізу басты назарға 

алынады. Тілдік құзыреттілікті қалыптастыру коммуникативтік-

функционалдық грамматика тұрғысынан  анықталып, кәсіби тілдік 

бірліктердің, терминдердің қолданыстағы қызметі мен мағынасы, ойды нақты 

жеткізудегі грамматикалық және лексикалық құрылымдардың жүйелілігі  – 

оқытудың басты қағидаттары ретінде ұсынылады.      

Кәсіби қазақ тілін меңгеру студентті шығармашылық ойлауға, 

көзқарасын кеңейтуге, өзінің жеке қасиеттерін жан-жақты ашуға, яғни кәсіби 

білімін дамытуға әсерін тигізеді. Студент өзіндік жұмыс орындаудың 

дағдысын қалыптастырады, шығармашылық дербестікке қол жеткізеді, сол 

арқылы тілдік түсініктерді, логиканың барлық түрлерін (талдау, жинақтау, 

салыстыру, тұжырымдама жасау) жетілдіреді.     

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқып меңгерудің алдында студент «Қазақ 

тілі» пәні мен мамандыққа кіріспе пәндерін оқып үйренуі керек. Кәсіби қазақ 

тілінен білім берудің негізгі құзыреттілігі және оның нәтижелі болуы 

мынадай қағидалармен байланысты:  

- оқытудың коммуникативтік-функционалдық бағытта болуы; 

- пән мазмұнының кәсіби мамандықтарға қатысты мәтін мен типтік 

когнитивті-лингвомәдени кешен түрінде берілуі; 
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- кәсіби қазақ тілін  меңгерту  үрдісінде  оқытуды  жеке тұлғаға 

бағдарлау әдісі негізінде жүргізу. 

 «Кәсіби қазақ тілін» оқып меңгерудің нәтижесінде студент мынадай 

тілдік құзіреттілікке қол жеткізуі керек:     

А – құралдық құзырет: ғылыми стиль мен оның жанрлық түрлері туралы 

түсінігі болуы; кәсіби мәтінге құрылымдықсемантикалық талдау жасай 

білуі; кәсіби қарымқатынаста тілдік жүйенің жұмсалымдық қызметінің 

ерекшеліктері, коммуникативтік интенция мен қарымқатынас жағдаятына 

сәйкес тілдік бірліктерді оңтайлы қолдана алу; 

В – тұлғааралық құзырет: ғылыми лексика мен ғылым саласына қатысты 

құрылымдарды білуі; әр түрлі жанрдағы мәтіндерді құрастыру;  кәсіби салаға 

қатысты сөйлеу нормаларын меңгеру; іскери байланыс пен ісқағаздары 

тілінің негізін білу;      

С – жүйелілік құзырет:  ғылымикәсіби ақпараттарды жүйелеу және 

пайымдай алу; мәтіндердегі ақпараттардың негізгі идеясын нақтылау. 

D – пәндік құзырет: ғылымикәсіби әдебиеттермен жұмыс істеу машығының 

болуы;  кәсіби мамандану саласы бойынша қазақша ресми сөйлесуге  

құзыретті болуы;  кәсіби салада қазақша қарымқатынас жасау үшін сөйлеу 

коммуникациясының тактикасы мен стратегиясын білуі керек.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

 «Кәсіби қазақ тілі» – нормаға түскен әдеби тілді, іскерлік және кәсіби 

қарым-қатынастың түрлерін, ғылыми стильдің жанрлық ерекшеліктерін 

оқытатын негізгі  пән.  

«Кәсіби қазақ тілі» пәнін оқу барысында студенттер алған білімдерін 

кәсіби және ғылыми мәтіндерді құрастыру үшін, кәсіби қарым-қатынасқа 

белсенді араласу үшін қолдануды игереді. Кәсіби және ғылыми міндеттерден 

басқа, аталған пән студенттердің жалпы мәдени деңгейі мен эстетикалық 

тәрбиесін де қамтамасыз етуі тиіс. Бұл жағдайда «Кәсіби қазақ тілі» пәні 

кәсіби қарым-қатынастың білік пен дағдыларын игеруді, сондай-ақ жалпы 

гуманитарлық және жалпы кәсіби танымын кеңейтуді көздейді. 

Бағдарламаның мазмұны студенттердің ғылыми-кәсіби саладағы 

коммуникативтік қажеттіліктерімен, ғылыми қызметтің маңызды құралы 

ретіндегі қазақ тілінің негізінде кәсіби біліктілікке үйретудің мақсаттары 

мен міндеттерімен айқындалады. 

«Кәсіби қазақ тілі» пәнінің негізгі мақсаты – коммуникативтік 

құзыреттілік дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі 

құзіреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік маңызы бар жағдайларда ғылыми 

тілмен қазақша ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсібибағдарлы 

дайындығын қамтамасыз ету.    

Пәннің негізгі міндеттері:  
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 коммуникативтік құзыреттілік дағдыны кәсіби бағдар негізінде 

дамыту;  

 маманданатын кәсіби саласындағы кәсіби сөздердің мағыналық және 

құрылымдық ерекшеліктерін талдау және тілдік тәжірибеде қолдануға 

дағдыландыру;  

 мамандыққа қатысты салалық терминдердің семантикасы мен жасалу 

ерекшеліктерін зерделеу;  

 кәсіби саладағы сөйлеу тілі мен ғылыми стильдің ерекшеліктерін 

айыра білу.  

1. Қазақ тілі - пәндік-тілдік материал қалыптастырудың негізі.  

1.1. Кәсіби терминология және арнаулы лексика.  

1.2. Сөйлеудің ғылыми стилін мамандықтың тілі ретінде үйрету. 

1.3. Зерттеудің ғылыми тәсілдері. 

1.4. Мамандық бойынша ғылыми-зерттеу жұмысының құрылымы мен 

мазмұны. Ғылыми еңбектің ресімделуі. 

2. Оқу-кәсіби және ғылыми-кәсіби салалардағы базалық 

категориялық-ұғымдық аппарат. Ғылыми-кәсіби мәтін мазмұнын түсіну 

деңгейінде сөйлеу машықтарын дамыту. 

3. Мамандық бойынша пәндік салаға қатысты ұғымдар мен 

олардың атауларының мазмұны мен мағынасын қазақ тілінде сипаттау. 
Мамандық бойынша ғылыми мәтіндермен жұмыс істегенде кәсіби 

біліктілікті дамыту және арнаулы кәсіби-бағдарлық материалды игеріп, оны 

кәсіби жағдайда пайдалану. Мамандыққа қатысты ұғымдар мен олардың 

атауларының семантикалық мәнін ұғынып, сөзжасамдық ерекшеліктерін, 

лексикалану үдерісін пайымдай алу.  

4. Кәсіби қазақ тілінің мамандық пәндерімен байланысы. Кәсіби 

қазақ тілінің трансформациясы мен дифференциациясы. Кәсіби саладағы 

сөйлеу ерекшеліктері.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырыптың атауы 

1.  Кәсіби қазақ тілі пәні, зерттеу нысаны, мақсаты, өзге пәндермен 

байланысы  

2 Кәсіби тіл және оның құрамы. Кәсіби лексика, кәсіби қарым-қатынас, 

кәсіби лебіз 

3 Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Арнайы лексика. Диалог. 

Монолог  

4 Кәсіби лексиканың ерекшеліктері. Сөйлесудің грамматикалық және  

прагмалингвистикалық қыры (коммуникативтік құзыреттілік) 

5 Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері 

6 Кәсіби терминология – ғылыми стильдің негізгі белгісі 

7 Термин – ғылыми саланың негізгі ұғымдық бірлігі. Терминжасамның 

ерекшеліктері 
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8 Ғылыми стильдің мамандыққа қатысты жалпы сипаттамасы 

9 Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мәтін құрылымына 

қойылатын талаптар 

10 Ғылыми мәтіндер мен олардың түрлері: таза ғылыми, ғылыми-

көпшілік, оқу-анықтамалық мәтіндер 

11 Ғылыми-зерттеу еңбектердің құрылымы. Ғылыми-зерттеу еңбектердің 

мазмұнына қойылатын талаптар. Графикалық тіл, символдар тілі 

12 Түрлі ресми-іскерлік мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері 

13 Ғылыми мәтінге реферат жасау 

14 Ғылыми мәтінге аннотация жазу талаптары, ерекшеліктері 

15 Кәсіби салаға қатысты эссе жазу. Эссенің құрылымы 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кәсіби қазақ тілі пәні, зерттеу нысаны, мақсаты, өзге пәндермен 

байланысы.  

Қазақ тілін кәсіби деңгейде меңгеру. Қазақ әдеби тілінің нормаларын 

сақтап сөйлеу. Пәннің қазақ әдеби тілі, сөз мәдениеті, стилистика, әдебиет 

пәндерімен байланысы. 

 

Кәсіби тіл және оның құрамы. Кәсіби лексика, кәсіби қарым-

қатынас, кәсіби лебіз. 

Адамдардың өзара іс-әрекетінің әлеуметтік-психологиялық механизмі 

ретіндегі қарым-қатынас құралы саналатын кәсіби тілдің ішкі болмысы мен 

салалық ғылымдардағы кәсіби лексиканың ерекшеліктері. Тыңдаушымен, 

аудиториямен қарым-қатынас, кәсіби тілде жұрт алдында сөйлеу техникасы. 

 

Кәсіби саладағы іскери қарым-қатынас. Арнайы лексика. Диалог. 

Монолог. Кәсіби саладағы диалогтік қатынастар. Қарым-қатынас 

жасаушылардың тіл табыса алу/алмауы. Пікір білдіру. Диалог – сөздің 

коммуникативтік сапасын айқындаудағы негізгі құрал. Монологтің 

оқырманға арналуы.  

 

Кәсіби лексиканың ерекшеліктері. Сөйлесудің грамматикалық 

және  прагмалингвистикалық қыры (коммуникативтік құзыреттілік). 

Мәтіннің құрылысы: әртүрлі тілдік құралдар арқылы семантикалық 

және  тұлғалық сипатта байланысқан сөйлемдердің реттілігі; тақырыптық 

блоктар. Коммуникативтік стратегиялар: репрезентативтілік 

(бейнелеуіштік) стратегия, нарративті (аналитикалық) стратегия. Тілдік 

тұлғаның кәсіби қатынас саласында коммуникативтік байланыс жасауға 

қабілеті мен тактикасы. 
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Баяндау. Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. 

Баяндаудың құрылымы және ерекшеліктері. Баяндау түрлері: баяндау-

түсіндіру, баяндау-дәлелдеу және баяндау-ойлау. Баяндаудың логикалық 

құрылымы. 

 

Кәсіби терминология - ғылыми стильдің негізгі белгісі. 

Кәсіби тіл сапасы. Ғылыми тіл лексикасы. Ғылыми тілдің лексикалық 

құрылымы: терминология, жалқы, жалпы мәндес сөздер және т.б. Терминді 

қолданудағы даулы мәселелер. Мәтіндегі латын және грек элементтері. 

Халықаралық қолданыстағы терминдердің аударылу мәселесі.  

 

Термин - ғылыми саладаның негізгі ұғымдық бірлігі. 

Терминжасамның ерекшеліктері  

Термин -  ғылыми саланың негізгі ұғымдық бірлігі және тілдің ғылыми 

стилінің негізгі лексикалық бөлігі. Жаратылыстану-техникалық және 

қоғамдық-гуманитарлық бағыттардың ғылыми терминологиясы. Тар 

шеңберлі мамандықтардың салалық терминдері. Термин жасалуының 

сөзжасамдық ерекшеліктері. Кәсіби салаға қатысты терминжасам. Оның 

негізгі шарттары. Жасалу жолдары.  

 

Ғылыми стилдің мамандыққа қатысты жалпы сипаттамасы. 

Ғылыми стильдің мамандыққа қатысты жалпы сипаттамасы. Ғылыми 

стиль ерекшеліктері. Қазіргі ғылыми стильдің жанрлары. Ғылыми 

мәтіндердің түрлері мен жанрларының стилистикалық ерекшеліктері. 

 

Мәтінді құрылымдық-мағыналық талдау негіздері. Мәтін 

құрылымына қойылатын талаптар. 

Мәтіндер жанры: мәтін-талап (бұйрық, нұсқау, ұсыныс), мәтін-

ретроспекция және бағалау (есеп беру, шолу, аннотация), байланыс жасау 

(құттықтау, сұхбат, шақыру, т.б.); мәтін құраудың лингвистикалық 

құралдары. Мәтін және оның логикалық-композициялық үлгілері. 

Ғылыми мәтіннің құрылымдық ұйымдастырылуы: а) ашылатын 

мазмұнның сипаты; ә) жеткізілетін мазмұнның берілу тәсілі. Мәтіннің 

түрлері: сипаттау (заттың, ортаның жағдайы), баяндау (бейнелеу, ақпарат 

беру), пайымдау (дәлелдеу, түсіндіру), нұсқау (түсіндіру, іс-әрекеттің 

алгоритмі, жоспарлау). 

 

Ғылыми мәтіндер мен олардың түрлері: таза ғылыми, ғылыми-

көпшілік, оқу-анықтамалық мәтіндер. 

 Ғылыми мәтіннің негізгі белгілері, түрлері. Мәтіндердің құрылымдық-

семантикалық ерекшеліктері. Филология саласы бойынша жазылған ғылыми 

еңбектер мәтініндегі ерекшеліктер. Зерттеудің әртүрлі бағыттарына арналған 

тәсілдердің түрлері. Зерттеу тақырыбы бойынша әдебиетті таңдау  

қағидалары.  
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Ғылыми-зерттеу еңбектердің құрылымы. Ғылыми-зерттеу 

еңбектің мазмұнына қойылатын талаптар. Графикалық тіл, символдар 

тілі. 

Ғылыми-зерттеу еңбектердің құрылымы. Ғылыми-зерттеу еңбектің 

мазмұнына қойылатын талаптар. Графикалық тіл, символдар тілі. 

Қысқартулар. Қысқартулардың түрі. Жалпыға түсінікті қысқартулар. Сөздер 

мен сөз тіркестерін қысқарту құралдары. Мәтінді тарауға бөлудің ережелері. 

Дәйексөз келтірудің ерекшеліктері. Мәтін бөліктерін ерекшелеу варианттары 

және оларды пайдалану мүмкіндіктері. Сілтеме жасаудың ерекшеліктері. 

Библиографияны құрастырудың ережелері. 

 

Түрлі ресми-іскерлік мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері. 

Ресми-іскерлік мәтіндер және олардың түрлері: дипломатиялық, 

заңнамалық, әкімшілік-кеңселік т.б. Түрлі ресми-іскерлік мәтіндердің 

стилистикалық ерекшеліктері.  

 

Ғылыми мәтінге реферат жасау. 

Мамандық бойынша ғылыми мәтіндермен жұмыс істегенде кәсіби 

құзыреттілікті дамыту және арнайы кәсіби бағдарлы материалдарды меңгеру, 

оны кәсіби жағдайда қолдана білу. Реферат түрлері. Құрылымдық және тілдік 

ерекшеліктер. Мамандыққа сәйкес ғылыми еңбектерге ғылыми реферат жазу. 

 

Ғылыми мәтінге аннотация жазу талаптары, ерекшеліктері. 

Ғылыми-кәсіби мәтіннің құрылымын түсіндіру және талдау. Әртүрлі 

жанрдағы кәсіби мәтіндерді талдап, түсіндіру барысында, олардың арнайы 

мағынасын жеткізу үшін қолданылатын тілдік типтік құрылымдарды 

меңгеру. Аннотация жазуда мәтін мазмұнына қатысты клишелерді қолдану. 

Мамандық бойынша жазылған ғылыми еңбекке пікір жазу. 

 

Кәсіби салаға қатысты эссе жазу. Эссенің құрылымы. 

Эссе – жазба тіл жанры. Эссенің түрлері, белгілері. Эссенің құрылымы. 

Эссе жанрларына талдау жасау. Мамандыққа байланысты тақырыптарға эссе 

жазу, өзекті тақырыптарды таңдай білу. 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІCІ 

 

1. Ғылыми мәтіннің құрылымдық сипаты мен түрлерін талдау. 

2. Мамандыққа қатысты салалық терминдер мен олардың жасалу 

жолдары.  

3. Интернационалдық терминдер мен қазақ тілі жұрнақтары арқылы 

терминдердің жасалуы.  

4. Мәтінді тарауға бөлудің ережелері.  

5. Дәйексөз және оны мәтінде келтірудің ерекшеліктері. 
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6. Таза ғылыми, ғылыми-көпшілік, оқу-анықтамалық, өндірістік-

техникалық мәтіндер.  

7.  Тарауға бөлудің маңызы мен рөлі, тарауларды ресімдеу; 

Тарауларды санмен және әріппен белгілеу жүйесі. 

8.  Оқулықтар мен оқу құралдарындағы терминдердің 

анықтамаларының берілу сипаты.  

9.  Ресми-іскерлік мәтіндердің стилистикалық ерекшеліктері. 

10.  Ғылыми-көпшілікке арналған мәтіндердегі терминдердің 

қолданыс ерекшелігі.  

11.  Сала ғалымдарының (А. Байтұрсынұлы, Б. Кенжебаев, М. 

Томанов т.б.) шығармашылық портреті.  

12.  Коммуникативтік стратегиялар: репрезентативтілік 

(бейнелеуіштік) стратегия, нарративті (аналитикалық) стратегия.  

13.  Пікірталасқа негізделген ынтымақтастықтың тактикасы.  

14.  Кәсіби салада адамдардың тіл табысуына қарай анықталатын 

негізгі типтер.  

15.  Келіссөздер, іскери әңгіме. 

16.  Іскери әңгіменің талдауы мен нәтижелері.  

17.  Коммуникативтік жағдайдағы сөйленім, пікір айту, белгілі бір 

тақырыпқа пікірталас түріндегі лебіздік жаттығулар. 

18. Тұсаукесер мен баяндамаларды ресімдеу ережелері. 

19. Мамандыққа қатысты тақырыпта мақала жазу. 

20. Өз мақаласына аннотация жазу. 

21. Ғылыми еңбек бойынша реферат жазу. 

22. Мамандыққа қатысты тақырып бойынша эссе жазу. 

   

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі:  
1. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К. Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи. / Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

2. Күзекова З.С. Екінші тіл ретіндегі қазақ тілі оқулығы теориясының 

лингвистикалық негіздері. - Алматы, 2005.   

 

 Қосымша: 

1. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

2. Аширова А.Т. Кәсіби қазақ тілі. География мамандықтарына 

арналған оқу құралы. - Алматы, 2011. 

3. Рамазанова Ш.Ә. Қазақ тілі. География мамандықтарына арналған оқу 

құралы. - Алматы, 2012. 

4. Қарабаева Х.А. Қазақ тілі. Құқық қорғау саласы мамандарына 

арналған оқу құралы. – Алматы, 2008. 
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5. Омарова Б.А. Кәсіби қазақ тілі. Тарих мамандықтарына арналған оқу 

құралы. - Алматы, 2012.  

6. Жұмағұлова А.Ж. Кәсіби қазақ тілі. Биология мамандықтарына 

арналған оқу құралы. - Алматы, 2015. 

7. С.М. Иманқұлова. Кәсіби бағдарлы қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы:  

8. Қазақ  университеті,  2014.  –  218  б. 

9. А.О. Тымболова.  Кәсіби экономика тілі: оқу құралы. – Алматы: Қазақ  

университеті, 2009. – 160 бет 

10.  Б. Ақбұзауова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, Қазақ  

университеті,  2011.  – 177  б. 

11.  Г.Т. Тұрсынова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. – Алматы, 2011 

12.  Т.Х. Сматаев, Т.Д. Айтказина. Кәсіби қазақ тілі : оқу құралы 

(биология, экология, география, туризм мамандықтарының 

студенттеріне арналған) – Павлодар: Кереку, 2012. –102 б. 

13.  А.К. Ақжанова, К.Б. Утегенова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы. Астана, 

2010. –128 б 

14.  А.А. Сейтбекова. Кәсіби қазақ тілі: оқу құралы («Заңтану» 

мамандығына арналған ) – Алматы, 2015. –164 б.  

15.  Х. Ш. Қожабаева. Кәсіби қазақ тілі.: оқу құралы (автомобильді жөндеу 

және оған қызмет көрсету мамандығына арналған) – Алматы, 2010. –

304 б. 

16.  Ұ. Шүленбаева, Г. Тұрсынова, Ә. Мұсаева. Кәсіби қазақ тілі: оқулық.                  

(тау-кен саласындағы мамандықтар үшін) – Алматы, Қазақ  

университеті, 2008. –302 б. және т.б. 

17.  Н.Қ. Мұхамадиева. Кәсіби қазақ тілі. І оқу кітабы, ІІ оқу кітабы. – 

Алматы 
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KBShT 2202 – КӘСІБИ БАҒЫТТАЛҒАН ШЕТ ТІЛІ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Мәдиева Г.Б. – филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шетел филологиясы және 

жалпы тіл білімі кафедрасының меңгерушісі 

Таева Р.М. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің шетел филологиясы және аударма ісі 

кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Окушева Г.Т. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің шет тіл кафедрасының доценті 

Аргынгазина Ш.Б. – филология ғылымдарының кандидаты КИМЭП 

университетінің доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Кәсіби шет тілі бойынша тілдік дайындық инновациялық үлгідегі 

қазіргі заманғы ЖОО түлегінің кәсіби бағдарланған білім бағдарламасының 

ажырамас компоненті болып табылады. Шет тілін білу – халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асырудың және ғылыми-зерттеу университетінің 

даму принциптерімен сәйкес академиялық мобильділік аясындағы 

біліктілікті арттырудың ең негізгі шарттарының бірі.  

2 курста басқа тілде қарым-қатынас жасаудың базалық біліктілігін ары 

қарай жетілдірумен қатар тілді кәсіби қарым-қатынас мақсатында қолдану 

үшін жүйелі, пәндік және тұлғааралық құзыреттердің кәсіби бағдарлы 

деңгейіне қол жеткізіледі. Релеванттық студентті оқыту траекториясының 

жалпы кәсіби және мәдениаралық бағытталуының күшеюін, болашақ 

мамандыққа, туған мәдениеттің семантикалық және құндылықты қорын өзге 

мәдениетпен салыстырудағы феноменге шынайы қызығушылықты 

қалыптастыру болып табылады. Курстың оқу материалын таныстыру кезінде 

қарым-қатынас аясының және оқытылатын тақырыптардың мазмұнын анық 

көрсететін түпнұсқалық мәтіндерді, аудио және бейне материалдарды, 

оқытылатын тіл елінің мемлекеттік құрылымымен және экономикасымен, 

мәдени-тарихи қауымдастығымен, қоғамдық-саяси өмірдің 

ерекшеліктерімен, маңызды тарихи оқиғалармен байланысты реалийлерді 

білдіретін тілдік бірліктерді  қолдану қарастырылады. 

«Кәсіби бағдарланған шет тілі» пәнін оқу нәтижесінде студент келесі 

құзыреттерге ие болуы қажет: 

жүйелі құзыреттер:  

білуі тиіс: 
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 ауызша және жазбаша кәсіби бағытталған мәтіндердің 

функционалды ерекшеліктерін білу;  

 кәсіби қарым-қатынаста қабылданған құжат жүргізудің 

(бағдарлама аясында) негіздерін практикалық түрде білу;  

 халықаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайларындағы 

(бағдарлама аясында) қарым-қатынасының жосықтардың стратегиясы мен 

әдістерін білу;  

пәндік құзыреттер: 

жасай алуы тиіс: 

 кәсіби тақырып аясында ауызша (монолог, диалог) сөздерді 

түсіну;  

 мамандыққа байланысты тақырыптарды талқылауға қатысу;  

 кәсіби тақырыптарға ауызша хабарламаларды өз бетімен 

дайындау, соның ішінде мультимедиялық технологияларды қолданып жасау;  

 кәсіби-іскерлік қарым-қатынастың типтік жағдайларында түрлі 

таңбалық жүйелерде (мәтін, кесте, график, диаграмма, аудиовизуалды қатар 

және т.б.) қалыптасқан ағылшын тілді деректерден қажетті ақпараттарды алу; 

 қажет болса сөздікті қолданып ана тілінен мамандық бойынша 

мәтіннің негізгі мазмұнын ана тіліне аннотациялау, қысқаша мазмұндау және 

баяндау;  

дағдылану тиіс: 

 кәсіби тақырыптарға хабарламалар, мақалалар, тезистер, 

рефераттар жазу; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда кәсіби сөйлеуге тән негізгі 

грамматикалық бірліктерді тану және қолдану; 

 ауызша және жазбаша пікір айтқанда терминологиялық 

сипаттағы белсенді және пассив лексикалық минимумды қамтыған өзінің кең 

және тар мамандығының негізгі терминологиясын тану және қолдану; 

 кәсіби қызметте коммуникативті міндеттерді орындауға қажетті 

ақпаратты сыни тұрғыдан бағалау және ақпараттық дерек көздерін іріктеу; 

 оқу және коммуникативті міндеттерге қойылған жетістікке жету 

тәсілін өз бетінше анықтау. 

құзыретті болу: 

 қазіргі маманның (іздеу сайттарымен, шетелдік ЖОО-дары мен 

кәсіби қоғамдастықтардың беттерімен, электрондық энциклопедиялармен 

және т.б. шет тіліндегі электрондық пошталармен жұмыс істеу) іскерлік 

қарым-қатынас саласында кәсіби құзыретті қалыптастыратын маңызды құрал 

ретінде ақпараттық технологияларының мүмкіндіктерін мақсатты және 

белсенді қолдануда; 

 жобалық қызметте, оқу және ғылыми-зерттеу жұмысын 

ұйымдастыру мен жүргізуде (конференцияларда баяндама жасау, 

академиялық мобильділік және т.б. бағдарламалар бойынша гранттар мен 

машықтануларға өтініштерді рәсімдеу).  
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Пререквизиттер: ЖОО-дағы «Шет тілі (ағылшын тілі)». 

Постреквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, 

бакалавриаттың теориялық пәндері 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№№ Тақырыптардың атауы 

1 Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби шетел (ағылшын) тілінде 

мамандыққа кіріспе 

2 Филология мамандықтар аясында қолданылатын метатіл: қазақ (орыс) 

және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі 

3 Терминжасаудың халықаралық қоры. Ағылшын тіліндегі терминжасау 

туралы ұғым.  

4 Шетел (ағылшын) тіліндегі кәсіби-бағдарланған терминология 

5 Шетел (ағылшын)тілде филология пәндік саланың сипаттамасы 

6 Шетел (ағылшын) тілінің кәсіби филологиялық пәндермен пәнаралық 

шарттануы  

7 Әдебиеттанудың негізгі салалары. Лигвистиканың негізгі салалары. 

8 Әдебиеттану мен лингвистиканың негізгі теориялық мәселелері 

(шетел ағылшын тілінде). 

9 Лингвистика мен әдебиеттану салаларындағы көрнекті ғалымдар. 

10 Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны филологтың 

белгіленген кәсіби жағдаяттарында қолдану 

11 Кәсіби құзырет: шет (ағылшын) тіліндегі мәтіндерде бағдарлау 

12 Кәсіби шет (ағылшын) тілінің «филология» мамандығы пәндерімен 

байланысы 

13 Қазіргі әлемдегі шетел (ағылшын) тілінің ролі. 

14 Академиялық оқу үдерісіндегі қарым-қатынас (ағылшын тіліндегі 

аралық пәндер бойынша лекция мен семинар) 

15 Мәдениаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі дискурстық 

тәжірибелер 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

  

Кіріспе. «Кәсіби бағдарланған шет тілі» – оқытылатын шет (ағылшын) 

тілі форматында филологияның пәндік аясы туралы теориялық білім 

жиынтығын ұсынуда студенттердің құзыретін қалыптастыратын оқу пәні.  

«Кәсіби бағдарланған шет тілінің» нысаны «Филология» мамандығы 

аясында оқылатын шет тілі термині мен түсінігінде филологиялық білімнің 

негізгі бағыттарын, филология мәнін сипаттау.  

Кәсіби бағдарланған шет тілі оқу пәнінің пәні кәсіби шет тіліндегі 

филологиялық ғылымның метатілі болып табылады.  

Тілдік дайындықтың екінші кезеңі студенттерде мәдениаралық 

деңгейде когнитивті және кәсіби құзыретті қалыптастырады, студент 
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тұлғасының зияткерлік және эмоциялық дамуын  ынталандырады. Бұл 

кезеңде студенттердің дамуы шешілетін проблемалық мәселе негізінде 

коммуникативті-ойлау қызметіне дайындықты көрсетеді. Жазба сөз 

саласында үйреншікті тіл материалы шегінде бейтарап және ресми сипаттағы 

жазба сөздің өнімді үлгілерін жазу машығы мен іскерлігін қалыптастыру 

қарастырылады.  

Бағдарлама мәтіндік материалдарды тереңірек үйренуге: түсіндіру, 

аудару, мәтінді айту, сондай-ақ студенттердің сөздік қорын молайтуға және 

оқылатын лексикалық бірліктерді талдауға және шет тілін игерудің 

жеткілікті әлеуметтік, жалпы білімдік деңгейін қалыптастыруды талап етуге 

есептелген. Оқытудың бұл кезеңінде сөйлеу қызметінің төрт түрінде 

коммуникативті машық пен шеберлік қалыптасады, ол қоғамдық өмірдің 

түрлі салаларында тұлғарааралық және мәдениетаралық қарым-қатынас 

құралы ретінде шет тілін жеткілікті дәрежеде еркін қолдануды қамтамасыз 

етеді. 

Шет тілін оқытудың бұл курсы қызметтің төрт түрінде: тыңдау, сөйлеу, 

оқу және жазуда коммуникативті-интермәдени құзырет негізін қамтиды. Бұл 

көлем шеңберінде құзыреттің жалпыеуропалық шкаласы (ОЕК) В2 деңгейі – 

базалық стандарттылық деңгейі меңгеріледі.  

Пәнді оқыту мақсаты: 

Үйренушілерде көпмәдениетті және көптілді орта жағдайында 

әлеуметтік мәдени, академиялық және кәсіби салаларда тиімді, дербес 

қатынас үшін басқа тілді коммуникативті құзырет қалыптастыру бұл 

бағдарламаның стратегиялық мақсаты болып табылады.  

Оның практикалық мақсаты күнделікті және академиялық қарым-

қатынастағы шынайы жағдайларда, сондай-ақ кәсіби қарым-қатынастағы 

әдеттегі жағдайда  ағылшын тілін қолдану шеберлігін қалыптастырудан 

тұрады. 

Оқу-танымдық мақсаты ретінде үйренушілердің танымдық 

қызығушылығын ынталандыру, олардың когнитивтік қабілеттерін дамыту, 

танымдық қызметтің стратегиясы мен әдістерін қалыптастыру, ағылшын 

тілінде оқу жұмысының шеберлігі мен машығы ерекшеленеді.    

Бағдарламаның білімдік мақсатын аталған мамандық 

бакалаврларының жалпы мәдениет деңгейін көтеру мен ой-өрісін кеңейту 

құрайды.  

Тиісінше, курстың міндетіне мыналар кіреді:  

- студенттерді филология бойынша жалпы ғылыми, ғылыми-көпшілік 

және арнайы мәтіндердің жалпы мазмұнын түсіну мен талдауға үйрету; 

- жалпы ғылыми және арнайы ауызша мәтіндердің жалпы мазмұнын 

қоса алғанда ағылшын тіліндегі ауызекі тілді түсіну машығын қалыптастыру 

мен дамыту, олардан кәсіби қызмет үшін қажет ақпараттар алу мен арнайы 

ауызша мәтіндерді конспектілеуге машықтандыру; 

- жалпы коммуникативті, академиялық және кәсіби талаптарға сай 

жазбаша мәтіндерді құру машықтарын қалыптастыру мен дамыту; 
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- пікірталас жүргізу, ақпараттарды ұсыну мен сұрау, 

ережелерді/тезисті және өз көзқарасын дәлелдеуді қоса алғанда жалпы 

коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін қажет сөйлеу машығын 

дамыту; 

- аталған жалпы коммуникативті және кәсіби міндетті шешу үшін 

студенттерге қажетті грамматиканы білу және лексикалық қорды 

қалыптастыру мен дамыту; 

- тілдік мәселелерді өз бетінше шешу машығын дамыту; 

- үйренетін тілдің бір тілді сөздігін қоса алғанда сөздікпен, 

анықтамалықтармен, мультимедиалық және интернет-ресурстармен жұмыс 

жасау машығын қалыптастыру мен дамыту;  

- күнделікті және кәсіби саладағы көпмәдениетті қарым-қатынас 

жағдайында шет тілін тиімді қолдану мақсатында мәдениетаралық құзыретті 

қалыптастыру мен дамыту. 

Осы міндеттерді ойдағыдай орындау түпкі мақсатқа – кәсіби 

бағдарланған басқа тілді коммуникативті құзыретті қалыптастырудың 

тұрақты жүйесін жасауға алып келеді,  ол үйренушілердің білімін 

жалғастыруда, сондай-ақ еңбек нарығында білім мобильділігін іске асыруда 

бәсекелі басымдықты қамтамасыз етеді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қарым-қатынастың оқу-кәсіби аясы: кәсіби шетел (ағылшын) 

тілінде мамандыққа кіріспе  

«Білім» ұғымы. Білімнің адам өміріндегі рөлі. Білімді маман 

қалыптастыруда шетел (ағылшын) тілін білу. Қарым-қатынас ұғым туралы. 

Қарым-қатынастың әртүрлі салалары. Кәсіби қарым-қатынас – ерекше сала. 

Кәсіби қарым-қатынастың адамзат өміріндегі маңызы, рөлі. Кәсіби қарым-

қатынастың тілі. Кәсіби қарым-қатынастың стильдері. Кәсіби қарым-

қатынастың ресми және бейресми түрлері, тілдің қолданылуы. Кәсіби қарым-

қатынастағы шетел (ағылшын) тілінің рөлі. Филологиялық пәндерді 

оқытудағы шет (ағылшын) тілінің рөлі. Филологияның пәндік аясын шет 

(ағылшын) тілінде сипаттау. Филология және білім жүйесіндегі оның орны. 

Филология – гуманитарлық пәндердің жиынтығы. Мәдени және тарихи 

мәнмәтіннен анықтаманың тәуелділігі. Филология ғылымдарының түрлі 

бөлімдерінің нысаны мен пәні. Филология ғылымдарының қағидаттары мен 

әдістері. Таңдаулы мамандық ғылыми сала ретінде. Студенттік ғылыми-

практикалық конференциялар: баяндамалар, хабарламалар. Мамандық 

бойынша рефераттар мен мақалалар жазу. 

 

Филология мамандықтар аясында қолданылатын метатіл: қазақ 

(орыс) және ағылшын тілдеріндегі сәйкестілігі 

Метатіл ұғымы. Метатілдің құрылымы. Әдебиеттану және 

лингвистикалық сөздіктер. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі 
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лингвистикалық және әдебиеттану ғылымдары сөздіктерінің сөзтізбелерін 

салыстыру. Лингвистика мен әдебиеттану метатілдерінің корпустары. 

Филологиялық (лингвистикалық және әдебиеттану ғылымдарының) 

терминдердің жалпы парадигмалары туралы түсінік. Әдіснамалық және 

онтологиялық нұсқауға сәйкес отандық және шетелдік филологиядағы 

метатілдік бірліктердің терминологиялық келісімсіздік туралы жалпы түсінік. 

Лингвистика/әдебиеттану термин жүйесінің ағылшын тіліндегі метатілдік 

негізі. Қазақ/орыс тілдерінің және оқылатын шет тілінің метатілдік амалдары 

мен мүмкіндіктері.  

 

Терминжасаудың халықаралық қоры. Ағылшын тіліндегі 

терминжасау туралы ұғым  

Терминология (терминдер жиынтығы). Терминология – ұлттық тілдің 

құрамдас бөлігі. Терминология және кәсіби қызмет. Ғылымның әрбір 

саласының терминдері – белгілі бір білім саланың терминдер жиынтығы. 

Терминология – арнайы білімнің не қызметтің белгілі бір теорияның 

таңбалық моделі. Терминологияның элементтері. Терминдердің жасалуы. 

Терминдер жүйесін қалыптастырудың негізгі қайнар көздері. Бөгде тілдерден 

кірме терминдер (латын және грек, ағылшын), интернационалды қор 

(ағылшын тілді негізіндегі терминжасам), ағылшын тілінің мүмкіндіктерінің 

негізінде жаңа терминдер жасалуының семантикалық жолдары.  

 

Шетел (ағылшын) тіліндегі кәсіби бағдарланған терминология 

Шет (ағылшын) тіліндегі термин және кәсіби бағдарланған 

терминология. Лингвистика мен әдебиеттанудың ағылшын тіліндегі жалпы 

ғылыми терминологиясы мен терминологиялық қабат. Терминологиялық 

сөздіктер (бір тілді және екі тілді): "Лингвистикалық терминдер сөздігі" (Ж. 

Марузо), "Лингвистикалық терминдер сөздігі" (О.С. Ахманова), 

лингвистикалық терминдердің орысша-қазақша сөздіктері (С.Кеңесбаев), 

"Лингвистикалық терминдердің орысша-қазақша сөздігі" (Т.Жанұзақов), 

"Қазақша-орысша лингвистикалық терминдер" (А.С. Аманжолов), "Тіл білімі 

сөздігі" (авторлар ұжымы), қолданбалы лингвистика және мәтінді автоматты 

өңдеу бойынша ағылшын-орыс терминдері. Шет тіліндегі (дәстүрлі және on-

line) лексикографиялық деректермен жұмыс. Терминжасамның 

интернационалдың қоры. Ағылшын тіліндегі терминжасам туралы түсінік. 

Ақпараттық ізденіс (мәліметтердің басқа тілді базасы, Интернет-ресурстар, 

British National Corpus (Британдық ұлттық корпус), Corpus of Contemporary 

American English (қазіргі американдық ағылшын тілі корпусы).  

 

Шетел (ағылшын) тілінде филология пәндік саланың сипаттамасы 

Филология (гр. philologia сөзге құмарлық) ғылымы туралы мәлімет. 

Филологияның ішкі құрылымы. Филологияның жалпы қызметі. Филология 

және мәдениет. Филологияның қысқаша тарихы. Ежелгі Үнді мен 

Грекиядағы филология. Филология және Аристотель, Р. Декарт, И. Кант. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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Үнді филологиясы (Панини (б.з.д. 5—4 г. шамасы), Патанджали (б.з.д. 2 ғ.). 

Ежелгі Қытай мәдениетінде де өзінің филологиялык дәстүрі (5—6 ғ. Лю Се т. 

б.). Неміс филологы Ф.А. Вольф және "филология" термині, 19 ғасырдағы 

филологияның бөлініу. Филологияның салалары. Жалпы филология және 

жеке филология (германтану (ағайынды Я. және В. Гриммдер), славянтану 

(А. X. Востоков, В. Ганка), шығыстану және т.б. Қазіргі филологияның 

құрылымы. 

 

Шетел (ағылшын) тілінің кәсіби филологиялық пәндермен 

пәнаралық шарттануы  

Шектес пәндер және олардың келелі мәселелері. Мамандықтың осы 

пәнімен (тіл біліміне кіріспе, жалпы тіл білімі, әдебиет теориясы, 

қазақ/орыс/шетел әдебиеті, тіл тарихы, теориялық грамматика, логика, 

Қазақстан тарихы, философия және т.б.) шектес шет тіліндегі 

терминологиялық тіл астының негіздері. Ағылшын тіліндегі ең жиі 

терминдер және шектес пәндердегі алғашқы түсініктер мен олардың 

дефинициялары. Филологияның ғылыми-түсінікті аппаратының негізгі 

түсініктері. Негізгі ғылыми мектептер мен бағыттар. Шектес пәндер 

саласындағы ғылыми жетістіктер.  

 

Әдебиеттанудың негізгі салалары. Лигвистиканың негізгі 

салалары 

Әдебиеттану — көркем әдебиет мәселелерін зерттейтін ғылым. 

Әдебиеттанудың пәні, нысаны. Әдебиеттанудың негізгі салалары (әдебиет 

теориясы, әдебиет тарихы, әдебиет сыны). Жанама тараулары — текстология, 

тарихнама, библиография. Лингвистика – тіл туралы ғылым. 

Лингвистиканың құрылымы; жалпы лингвистика, жеке лингвистика. 

Лингвистиканың салалары: салыстырмалы лингвистика, салғастырмалы 

лингвистика, психолингвистика. Әлеуметтік лнгвистика, танымдық 

лингвистика, ареалды лингвистика, компьютерлік лингвистика, қолданбалы 

лингвистика және т.б. 

 

Әдебиеттану мен лингвистиканың негізгі теориялық мәселелері 

(шетел ағылшын тілінде) 

Әдебиеттанудың теориялық мәселелері: сөз өнерінің түп төркінін, 

тегін, туу, қалыптасу тарихын, даму заңдылықтарын, көркемдік және 

эстетикалық ерекшеліктерін зерттейді; әдебиеттің болмысы мен бітімін, 

әдеби шығарманың сыры мен сипатын, әдеби дамудың мағынасы мен мәнін 

байыптайды; сөз өнерінің ерекшеліктерін, қоғамдық рөлін, көркем 

шығарманы танудың принциптерін, талдауын, әдістері мен методологиясын, 

әдеби жанрлар мен оның түрлерін, өлең жүйелерін, тіл мен стиль, әдеби ағым 

мен ағыс мәселелерін тексереді, талдайды; жанр және жанрлық түрлерін 

айқындау; нақты әдеби деректерді терең және жан-жақты талдау. 

Лингвистиканың негізгі мәселелері: тіл білімі жалпы және жеке болып 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BC%D1%83
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D3%A9%D1%80%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D3%A9%D0%B7
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BB%D0%B5%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
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бөлініп, нақты бір тілдің (мысалы: қазақ) немесе туыстас тілдердің (мысалы: 

алтай, түркі тілдері) мәселелерін зерттеу (жеке тіл білімі), жалпы адам 

баласының тілі, тіл элементтерінің өзара қатысы, тілдің даму себептері мен 

бағыттары, т.б. жайттарды зерттеу (жалпы тіл білімінің зерттеу нысаны 

болып табылады. Фундаменталды (іргелі) Тіл білімі); тілдің қазіргі жай-

күйін, бұрынғы өткен тарихын зерттейді, тілге ғылыми талдау жасау емес, 

тілдің бүгінгі, кешегі күйін зерттеп, тәжірибе жүзінде бақылау; тілдің 

қоғамдық қызметі, стиль тармақтарының қолданылуы, тілдік нормалардың 

қалыптасуы мен өзгеруі, тілдің біркелкі қалыптасқан нормаларын қолдану 

шарты, т.б. мәселелерді қарастырады.  

 

Лингвистика мен әдебиеттану салаларындағы көрнекті ғалымдар 

Қазіргі әлем лингвистидағы негізгі ғылыми парадигмалары. Ұлттық 

лингвистикалық мектептер. В. Фон Гумбольдт, Ф.де Соссюр, Лео 

Вайсгербер, Ж.Вандриес, О.Есперсен, Л.Блумфильд, Н.Хомский, 

Дж.Лакофф, Л. Щерба, И. Бодуэн де Куртене және т.б. лингвистикалық 

көзқарастары. Қазақ тіл білімінің өкілдері (А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов, Х. 

Досмұхамедұлы, С. Аманжолов, Ә. Хасенов, К. Аханов, М. Копыленко т.б.).  

Шетелдік әдебиеттанудың негізгі бағыттары. Әдебиеттану мектептері және 

ағымдары. Әдебиеттану саласындағы атақты шетелдік ғалымдар. 

Қазастандың әдебиеттанушылары (М. Әуезов, З. Қабдолов, З. Ахметов, Х. 

Сүйіншалиев, Т. Кәкішев). 

 

Арнайы кәсіби-бағытталған материал және оны филологтың 

белгіленген кәсіби жағдаяттарында қолдану 

Филология ғылымдарының әдіснамалық негізінің қалыптасуына әсер 

еткен филологияның негізгі өзекті мәселелері, теориялық тұжырымдар. 

Бакалавриат «филология» мамандығының лингвистикалық және әдебиеттану 

пәндері сұрақтарын мазмұндау. Жалпы кәсіби және арнайы-кәсіби қарым-

қатынас аясында сөйлеу тақырптамасының пәндік мазмұны. Қарым-

қатынастың кәсіби-базалық жағдаяттарында прагматикалық-кәсіби 

міндеттерді шешу.  

 

Кәсіби құзырет: шетел (ағылшын) тіліндегі мәтіндерде бағдарлау 

Шет тілінде филология тақырыптамасы бойынша мәтіндерді тыңдап, 

түсіну. Лингвистика және әдебиеттану мәселелеріне арналған шет тіліндегі 

мәтіндерді оқу. Филология саласындағы белгілі ғалымдардың (Д. Кристалл, 

Т. Хомский, Л. Блумфилд, Э. Сепир және т.б.) еңбектерінен алынған 

мәтіндерді оқу және шет (ағылшын) тіліне қайта аудару. Лексикология, 

оқытылатын тіл елінің әдебиеті, стилистика, тіл тарихы, теориялық 

грамматика және теориялық фонетика пәндері бойынша оқу-әдістемелік 

құралдардан алынған шет (ағылшын) тіліндегі мәтіндерді оқып, үйрену. 

Работа с книгом Д. Кристаллдың «English as a Global Language» кітабымен 

жұмыс жасау.  
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Кәсіби шетел (ағылшын) тілінің «филология» мамандығы 

пәндерімен байланысы 
Филология құрылымы және осы құрылымға енетін пәндердің өзіндік 

ерекшеліктері. Кәсіби шет (ағылшын) тілінің бакалавриатта жүргізілетін 

негізгі пәндермен: «Тіл біліміне кіріспе», «Славян/түркі филологиясына 

кіріспе», «Жалпы тіл білімі», «Қазіргі қазақ/орыс тілі», латын тілі курсы 

(атап айтқанда, терминжасалым), «Әлеуметтік лингвистика», 

«Орыс/қазақ/шетел әдебиеті», «Стилистика», «Орыс/қазақ тілінің тарихы», 

«Орыс/қазақ морфологоиясы (синтаксисі)», «Лексикография», 

«Лексикология и семасиология», «Әдебиеттану теориясы» және т.б.  

 

Қазіргі әлемдегі шетел (ағылшын) тілінің ролі 

Ағылшын тілі – дүние жүзіне ең кең таралған тіл. Қазіргі заман  

ағылшын  тілін талап етуде. Ағылшын тілі – халықаралық тіл. Ағылшын тілі 

– БҰҰ-ның алты тілінің бірі. Ағылшын тілі қоғамдық құбылыстың бір 

формасы. - Ағылшын  тілін оқытуды бастаудың жасын лингвопсихологиялық 

негізде дәлелдеу және жаппай ұстану; ағылшын тілдерін ақпарат алудың, өз 

тілінің құндылықтық жүйесін салыстыра, салғастыра отырып танудың 

құралы. Елбасы «Қазақстан – 2050» стратегиясы – қалыптасқан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауында «Біз ағылшын 

тілін игеруде серпіліс жасауымыз керек деген тұжырымдар. «Үштұғырлы тіл 

мәдени жобасы». 

 

Академиялық оқу үдерісіндегі қарым-қатынас (ағылшын тіліндегі 

аралық пәндер бойынша лекция мен семинар) 

Академиялық оқу үдерісінің өлшемдері (параметрлері) мен 

ерекшеліктері. Сөйлеу мәдениетінің және академиялық қарым-қатынастың 

ұлттық-мәдени ерекшеліктері. Академиялық оқу (шетел тіліндегі мәтіндер 

типологиясы, ақпараттың дерек көздері). Академиялық жазу (эссе, реферат, 

аңдатпа, тезис, мақала, баяндама, курстык жұмыс, диплом жұмысы, 

диссертация). Академиялық қарым-қатынастың ауызша формалары 

(презентация, ғылыми хабарлама, баяндама, талқылау, дискуссия). Шетел 

тілінде оқылатын сабақты дәріс ретінде ұйымдастыруы. Тақырыптың негізгі 

ұғымдарын ашып таныстыру, шетел тілінде теориялық материалдардың 

нақты практикалық мысалдармен үйлесуі. Шетел тілінде жүргізілетін 

семинар сабағы оқу үдерісінің ұйымдатырудың негізгі формаларының бірі. 

Семинар сабағы – мұғалімнің жетекшілігімен жүретін студенттердің 

теориялық мәселелерді ұжым ішінде талқылау.  

 

Мәдениетаралық қарым-қатынас: ағылшын тіліндегі дискурсивті 

практикалар 

Тілдердің әрекеттесуі. Әлемнің тілдік әралуандығын сақтау мәселесі. 

Тіл – мәдениетаралық қарым-қатынас құралы. Шет тілінің қазіргі әлемдегі 

рөлі. Халықаралық қарым-қатынастың қазіргі тілдері. Тіл мен 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D2%AF%D0%B7%D1%96
http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
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мәдениетаралық қарым-қатынас – лингвистикадағы ғылыми бағыт. 

Мәдениаралық қарым-қатынастың метатілі. Мәдениаралық қарым-

қатынастың  субъектісі. Аударма және  мәдениетаралық қарым-қатынас. 

Тұлғааралық қарым-қатынас. Коммуникативтік тұлға. Мәдениаралық қарым-

қатынастың түрлері. Мәдениаралық қарым-қатынасты дамыту бойынша 

тренинг (жаттығу). Түрлі мәдениеттерде кездесетін жағдайларды ойнау. Өзге 

мәдениет өкілдерімен қарым-қатынаста негізгі мәдениетаралық 

айырмашылықтармен танысу. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ  

 

11. Филологияны ғылыми тұрғыда зерттеудің өзектілігі және «Кәсіби-

бағытталған шет тілі» курсының маңызы және міндеттері. 

2. Филология – гуманитарлық пәндердің жиынтығы. 

3. Филология және оның білім беру жүйесіндегі орны. 

4. Таңдаған мамандық – ғылыми сала. 

5. Ағылшын және қазақ/орыс тілдеріндегі лингвистикалық және 

әдебиеттану ғылымдары сөздіктерінің сөзтізбелерін салыстыру. 

6. Филология саласындағы негізгі ғылыми мектептер мен жаңа 

жетістіктері. 

7.  Терминжасаудың халықаралық қоры. Тіл және қоғам. 

8. Тіл және мәдениет.  

9. Тіл – мәдениаралық қарым-қатынастың құралы. 

10. Тілдің тарихи даму заңдылықтары.  

11. Оқытылатын тілдегі ел әдебиетін қазақ/орыс әдебиетімен 

салғастыру. Әдебиет кезеңдері.  

12. Оқытылатын тілдегі ел әдебиеті мен қазақ/орыс әдебиетінің негізгі 

бағыттары. 

13. Әдеби даму заңдылықтары.  

14. Әдебиет, өнер, ғылым.  

15. Әдебиет жанрлары мен түрлері.  

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Тілдің территориялық жіктелуі (ағылшын тілінің диалектілері, 

варианттары) 

2. Тілдің әлеуметтік-мәдени дифференциациясы (әдеби тіл, қарапайым 

тіл) (ана тілі мен оқып жүрген шетел тілі негізінде). 

3. Тілдің функционалды стильдері (көркем әдебиет стилі).  

8. Тілдің функционалды стильдері (ғылыми стиль).  

5. Шетел тіліндегі тіл туындалардың ұйымдастыруы: кіріспе, негізгі 

бөлім және қорытынды. 
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6. Құжаттық түрлері: хат, эссе.  

7. Лексикографияның тарихи дамуы. Сөздік түрлері. Электронды 

сөздіктер.  

8. Ақапараттық іздеу (шетелдік мәліметтер базасы, Интернет-

ресурстар) 

9. Сөйлеу мәдениеті.  

10. Сөйлеу мәдениетінің мәдени-ұлттық ерекшеліктері. 

11. Кәсіби аясында мәдени-аралық қарым-қатынас. 

12. Кәсіби аясында ресми және бейресми стильдердің ерекшеліктері. 

13. Ғылыми метатіл: белгілері, ерекшеліктері. 

14. Ағылшын тілі – халықаралық тіл. 

15. «Үштұғырлы тіл мәдени жобасы». 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Бакалавр мамандануымен байланысты филология саласындағы 

қазіргі бағыттар.  

2. Білім беру жүйесіндегі Интернеттің рөлі.  

3. Шет тілін оқытудың ғылыми зерттеулер мен инновациялық әдіс-

тәсілдері (оқытылатын тілінің елінде және Қазақстанда ).  

4. Екінші/шет тілін оқыту тиімділігін арттырудың заманауи 

ақпараттық технологиялары.  

5. Қазіргі әлемдегі ағылшын тілінің рөлі. Ағылшың тілі – жаһандық 

тіл. 

6. Тіл және ұлттық сипат.  

7. Қазақстандағы үштілділік мәселелері.  

8. Оқытылатын тілдегі елдің белгілі қаламгерлерінің 

шығармашылығы.  

9. Қазақстанның танымал қаламгерлерінің шығармашылығы (шет 

тілінде). 

10. Алам және қоршаған орта.  

11. Білім берудің интернационалдануы. Болашақтағы білім беру 

саласы. 

12. Әлемдегі көп тілділікті сақтау мәселелері. 
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Ескерту: Жоғары оқу орны пәннің жұмыс бағдарламасының 

әдебиеттер тізімін керекті оқулықтар мен оқу құралдарымен толықтыра 

алады.  

 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.americancorpus.org/
http://corpora.ids.-mannheiin.de/
http://corpora.ids.-mannheiin.de/
http://www.corpus-linguistics.de/html/corp/corp-german.html
http://www.corpus-linguistics.de/html/corp/corp-german.html
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» - 

университеттің филология факультетінде қазақ тілі мен әдебиеттің жоғары 

дәрежелі мамандарын даярлау мақсатымен өтілетін аса қажетті 

лингвистикалық пәндердің бірі. Осы мақсат аясында ол студенттердің 

теориялық білімін, тәжірибелік дағдысын, іскерлік қабілетін арттыруға 

бағытталған. Бакалаврдың жоғары білікті және бәсекеге қабілетті маман 

ретінде қалыптасуына бұл пән де өз үлесін қосады.  

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» 

жекелеген сөздерді, фразеологизмдерді, олардың тобын ғана емес, тілдің 

қалыптасқан лексикалық жүйесін зерттейді. Лексикология мен 

лексикографияның қарастыратын негізгі мәселелері – сөздердің, 

фразеологизмдердің лексикалық жүйеде алатын орны, лексикалық және 

фразеологиялық мағына, сөздердің, фразеологизмдердің пайда болу, даму, 

қалыптасу заңдылықтары, жасалуы мен шығу тегі, қарым-қатынас кезіндегі 

қолданылу қабілеттілігі, сөздердің мағыналық, семантикалық қатынасына 

қарай жіктелуі, сөздердің лексикалық мағыналарының типтері, эмоциялық, 

стильдік сипаты, т.т.  

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» оқу пәні 

бойынша бакалаврдың шешуші құзіреттілігіне қойылатын талаптар. 

Бакалаврдің: 

 Қазақстандағы және әлемдегі тілдік, тарихи-мәдени үдерістер 

туралы; 

 қазіргі кезеңдегі тіл білімінің негізгі даму бағыттары жайында; 

 тілді оқытудың негізгі әдістемесі, оқытудың дәстүрлі және 

инновациялық технологиялары туралы түсінігі болуға тиіс; 
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 қазіргі қазақ тілі лексикологиясының қазіргі жай-күйін және 

оның даму үдерістерін; 

 ұғым мен сөз мағынасының айырмашылығын, сөздік мағыналар 

мен тілдік мағыналардың ара жігін, сөздің лексикалық мағыналарының 

түрлерін; 

 сөздердің лексика-семантикалық топтары мен қосалқы 

оралымдарының ерекшеліктерін; 

 фразеологизмдердің өзіне тән белгілерін, түрлерін, тұлғалық, 

мағыналық ерекшеліктерін, құрамы мен құрылысын білуі тиіс; 

 өз білімінің, дағдыларының деңгейін сындарлы түрде бағалап 

және оларды жетілдіре отырып, кәсіби ойлаудың жоғары сатысына ие бола 

алатындай; 

 тілдегі барлық сөздерді шығу, жасалу тұрғысынан, қолданылу 

шеңберіне қарай топтастырып, сараптай алатындай; оларды көркемдік 

мәніне, стильдік қатысына қарай да ажыратып, сипаттап бере алатындай; 

 қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 

теориялық негіздерін меңгеріп және оларды, білім беру, ғылыми-зерттеу 

қызметінде пайдалана білетіндей білігі болуы тиіс; 

 берілген мәтіннен метафора, метонимия, синекдоха, эвфемизм, 

дисфемизм сияқты көркемдегіш құралдарды тауып, олардың өзіндік 

ерекшеліктерін түсіндіріп бере алатын; 

 сөздердің лексикалық, стильдік, әлеуметтік-аймақтық топтарын 

айырып, ажырата алатын; 

 барлық сөздіктермен жұмыс жасай білетін; 

 мәтін ішінде ұшырайтын фразеологизмдерді түр-түрге бөліп, 

олардың құрамы мен құрылысын талдай алатын; 

 кәсіби қызметінде міндеттер қою және оны шешудің дұрыс 

жолын таңдай білетін дағдысы болуға тиіс; 

 Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық және саяси дамуы, 

мәдениеттер мен өркениеттің алуан түрлілігі аясында білім беру мен 

мәдениет саласында заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілерді 

қолдану мәселелерінде; 

 оқу-кәсіби міндеттерін шешу үшін ғылыми ақпаратты жинауда 

және талдауда заманауи ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды пайдалану мәселелерінде; 

 заманауи компьютерлік технологияларды, интерактивті оқыту 

әдістерін пайдалана отырып, орта оқу орындарында қазіргі қазақ тілі 

лексикологиясы мен лексикографиясын оқытудың кәсіби-практикалық 

танымын және дағдыларын қалыптастыруда құзіретті болуға тиіс. 

 

Пререквизиттер (алдындағы өтілген пәндер): жоғары оқу 

орындарында «Қазіргі қазақ тілі» курсы лексикология мен  лексикография 

пәнін оқытудан басталады. 
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Постеквизиттер (соңынан өтілетін пәндер): «Қазіргі қазақ тілінің 

фонетикасы», «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы», «Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі», «Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  

1 Лексикология мен лексикография пәні және оның нысаны 

2 Ұғым және сөз мағынасы 

3 Сөздің анықтамасы. Сөзге тән белгілер 

4 Сөздің формасы мен мазмұны. Қызметтері. Сөз варианттары 

5 Сөз мағынасының дамуы 

6 Сөздердің мағыналық қатысына қарай жіктелуі 

7 Табу. Эвфемизмдер мен дисфемизмдер 

8 Сөздік қор және сөздік құрам 

9 Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары 

10 Қазіргі қазақ тілі лексикасының қолданылу шеңбері 

11 Қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік мәні 

12 Қазіргі қазақ тіліндегі фразеологизмдер 

13 Фразеологизмдердің түрлері 

14 Лексикография. Сөздіктердің типтері 

15 Лексикография. Сөздіктердің түрлері 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» - тіл 

білімінің лексиканы зерттейтін саласы. «Қазіргі қазақ тілі» курсының бір 

бөлімі болып саналатын бұл ілімде тілдің лексикалық жүйесі жөнінде жан-

жақты мағлұмат беріледі. 

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» 

пәнінің нысаны – сөз, тұрақты сөздер, сөздік құрам. 

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» 

пәнінің мақсаты – сөздердің, күрделі сөздердің мағынасы мен шығу төркіні 

жөнінде, тұрақты тіркестердің, оның ішінде фразеологизмдердің құрамы мен 

құрылысы, өзіндік белгілері, даму тарихы жөнінде, олардың стильдік мәні 

мен сипаты жайында, қолданылу қабілеттілігі туралы, жалпы алғанда, сөздік 

құрам жайында өз дәрежесінде мағлұмат беру.  

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» 

пәнін оқытуда алға қойылатын басты міндет – 1) оқытудың қалыптасқан 

әдістерінің (лекциялық, практикалық сабақтар, студенттердің әр алуан 

өзіндік жұмыстары, т.б.) негізінде бакалаврлердің жеткілікті дәрежеде білім 

алуын қамтамасыз ету. Болашақ мамандар лексикологияның жалпы 
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мәселелерін ғана емес, сөздік құрам туралы ілімнің даму тенденцияларын да 

білуі қажет. Осы тұрғыдан келгенде, 2) пәнді оқыту міндетіне Қазақстандағы 

және шетелдердегі ірі лингвистердің кейбір даулы мәселелер жөніндегі 

тұжырымдарын, пікірлерін, көзқарастарын түсіндіру де енеді. Бакалаврлерге 

теориялық білім берумен қатар, 3) практикалық жағынан дағдыландыру да – 

пәнді оқытудың абыройлы міндетіне жатады. Практикалық ізденістер 

барысында сөздіктермен жұмыс істеуді үйренеді, әртүрлі мақсатта 

жаттығулар орындайды, пән жайындағы білімдерін шыңдайды.  

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» оқу 

пәнінің даму сатылары үш кезеңнен өтті. Қазақ мемлекеттік университеті 

ашылған 1934 жылдан бастап лексика, фонетика, морфология, синтаксис 

бөлімдерінен тұратын «Қазіргі қазақ тілі» аталатын еңбек жарияланған 1954 

жылға дейінгі алғашқы кезеңде оқытушылардың өздері құрастырған жазба 

лекциялары, лексикология жайында баспасөз беттеріне жарияланған 

мақалалар ғана оқу құралы ретінде ұсынылатын. «Қазіргі қазақ тілі» 

курсының «Лексика» бөлімін жазған профессор, филология ғылымдарының 

докторы Ғ.Мұсабаев болатын. Ол аталған еңбегін өңдеп, толықтырып, 

студенттердің ұғымына ыңғайлап, «Қазіргі қазақ тілі. Лексика» деген атпен 

1962 жылы оқулық ретінде жариялады. Бұл оқулық моральдық жағынан 

ескіргеннен кейін 1979 жылы филология ғылымдарының докторы, профессор 

Ә.Болғанбаев «Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы» аталатын оқу құралын 

жазды. 1954–79 жылдары аралығын екінші кезең деп атауға болады. 1997 

жылы Ә.Болғанбаев бұл оқу құралын филология ғылымдарының докторы 

Ғ.Қалиевпен бірігіп, «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен 

фразеологиясы» деген атпен қайта бастырып шығарды. Бұл оқу құралы 

толықтырылып, өңделіп, 2006 жылы жоғары оқу орындары филология 

факультеттерінің студенттеріне оқулық ретінде ұсынылды. Бұған қоса 

филология ғылымдарының докторы, профессор Б.Сағындықұлының «Қазіргі 

қазақ тілі. Лексикология» аталатын оқу құралы 2003 жылы жарық көрді. Осы 

еңбектің жалғасы ретінде филология ғылымдарының кандидаты,              

доцент Б.Р. Құлжанованың «Қазіргі қазақ тілі. Лексикология (Сөздік құрам) 

атты оқу құралы 2015 жылы «Қазақ университеті» баспасы арқылы жарық 

көрді. 1979 жылдан қазірге дейінгі уақытты үшінші кезең деп атауға болады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Лексикология мен фразеология пәні және оның нысаны. 

Лексикалық жүйе туралы түсінік. Лексикологияның салалары. 

Лексикологияның тіл білімінің өзге салаларымен байланысы. 

 

Ұғым және сөз мағынасы. Ұғымның анықтамасы. Ұғымның адам 

санасында қалай қалыптасатындығы жөнінде психологиялық, логикалық, 

философиялық түсінік. Ұғымның дамуы. Ұғым туралы лингвистикалық 

түсінік. Шындық, ұғым және сөз. Сөз және лексикалық мағына. Лексикалық-
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грамматикалық мағына және грамматикалық мағына. Ұғым мен мағынаның 

айырмашылығы. Ұғым, мағына, сөздің (дыбыстық қабықтың) өзара 

қатынасы, байланысы.  

 

Сөздің анықтамасы. Сөзге тән белгілер. Сөзге анықтама берудің 

қиындығы. Сөздің формалары. Сөздік форма. Омоформалар. Омофондар. 

Омографтар. Варианттар мен дублеттер. Қос сөздер. Біріккен сөздер. 

Тұрақты тіркестер. Сөздің мазмұны: лексикалық мағына, грамматикалық 

мағына, эмоционалды-экспрессивтік мағына, контекстік-стилистикалық 

мағына, тақырыптық-семантикалық мағына, коннотациялық мағына. 

Лексика-семантикалық жүйе туралы түсінік. Парадигмалық мағына. 

Синтагмалық мағына. Лексикалық мағынаның құрамдас бөліктері. 

Денотаттық мағына. Сигнификаттық мағына. Коннотациялық мағына. 

Лексикалық мағынаның ұсақ бөлшектері. Сема. Ортақ сема. Айырушы сема. 

Потенциалды сема. Сөз типтері. Сөзге тән белгілер. Сөздің қызметі. 

 

Сөздің формасы мен мазмұны. Қызметтері. Сөз варианттары. Сөз 

формаларының әртүрлілігі. Сөз мазмұны туралы түсінік. Сөздің номинативті, 

коммунативті, экспрессивті, кумулятивті қызметтері. Фонетикалық, 

лексикалық, морфологиялық, синтаксистік варианттар. 

 

Сөз мағынасының дамуы. Сөз мағынасының өзгеруі, ауыспалы 

мағынада қолданылу себептері. Сөз мағынысының кеңеюі. Сөз мағынасының 

тарылуы. Көп мағыналылық. Метафора. Метонимия. Синекдоха. Қызмет 

заңы. 

Лексикалық мағыналардың түрлері: тура (немесе номинативті) мағына, 

фразеологиялық байлаулы мағына, синтаксистік шартты мағына. Сөз 

мағыналарын затпен немесе құбылыспен байланысу сипатына қарай, шығуы, 

пайда болу тарихына қарай, тіркесу қабілетіне қарай, функциялық-стильдік 

реңктеріне қарай жаңаша топтастыру. 

 

Сөздердің мағыналық қатысына қарай жіктелуі. Омонимдердің көп 

мағыналы сөздерден айырмашылығы, омонимдердің жасалу жолдары. 

Омонимдердің типтері: лексикалық, лексика-грамматикалық, аралас 

омонимдер. 

Синонимдік қатар және доминант. Синонимдес сөздердің өзара 

мағыналық, стильдік, қолданыстық айырым белгілері. Синонимдердің 

жасалу жолдары. Синонимдердің типтері: мағыналық, стильдік, мағыналық-

стильдік синонимдер. Тұрақты синонимдер мен синтактистік синонимдер. 

Антонимдердің ерекшеліктері, жасалу жолдары. Объективті қарама-

қарсылықты білдіретін антонимдер мен прагматикалық қарама-қарсылықты 

білдіретін антонимдер. Энантиосемия құбылысы.  
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Табу. Эвфемизмдер мен дисфемизмдер. Табу және магия. Сөз 

магиясы және этнолингвистикалық табу. Табудың этномәдени негіздері. 

Табудың түрлері. Эвфемизмдер мен дисфемизмдер. 

 

Сөздік қор және сөздік құрам. Сөздік құрамның жалпы сипаты. 

Негізгі сөздік қордың басты белгілері. Сөздік қор мен сөздік құрамның ара 

қатынасы. 

 

Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары. Түркі тілдеріне 

ортақ сөздер. Олардың лексика-семантикалық, фонетикалық, лексика-

грамматикалық ерекшеліктері. Қыпшақ тілдеріне ортақ сөздер. Түбір сөздер 

мен туынды сөздер. Сөз тудырудың лексикалық, фонетикалық, 

морфологиялық және синтаксистік жолдары. Сөз тудыру тәсілдері негізінде 

пайда болған сөздердің ерекшеліктері. 

Өзге тілдерден енген сөздер: моңғол тілдерінен енген сөздер; араб, 

иран тілдерінен енген сөздер, орыс тілінен енген сөздер. Кірме сөздердің 

лексика-семантикалық, фонетикалық және грамматикалық жағынан игерілуі.  

 

Қазіргі қазақ тілі лексикасының қолданылу шеңбері. Таралу 

аясына немесе әлеуметтік-территориялық ерекшеліктеріне қарай топтасқан 

сөздер. Жалпыхалықтық сөздер. Жалпыхалықтық лексиканың басты-басты 

ерекшеліктері. Көне сөздер мен жаңа сөздер. Диалект сөздер. Диалект, 

наречие, говор туралы түсінік. Диалект сөздердің лексикалық, фонетикалық 

және грамматикалық ерекшеліктері. Диалектизмдер. Кәсіби сөздер. Кәсіби 

сөздердің ерекшеліктері. Жаргон және арго. 

Қазіргі қазақ тілі лексикасының стильдік мәні. Қазақ тілінің ауызекі 

және жазба формалары. Ауызекі сөйлеу тілінің ерекшеліктері. Әдеби тілге 

тән басты белгілер. Әдеби тілдің формалары. Әдеби тілдің стильдік 

тармақтары. Тілдік стиль туралы ұғым.  

Стиль қатысына, бейнелік-стилистикалық сипатына қарай топтасқан 

сөздер. Тұрмыстық сөздер. Варваризмдер. Термин сөздер. Кітаби сөздер. 

Эмоциялы-экспрессивті сөздер. Олардың лексика-семантикалық сипаты. 

 

Қазіргі қазақ тіліндегі фразеологиздер. Фразеологизм және оның 

өзіндік белгілері. Фразеологиялық тіркестердің құрамы мен құрылысы. 

Фразеологизм және ұйтқы сөздер. Фразеологизмдердің сөз табына қатысы. 

Фразеологизмдердің мақал-мәтелдерге қатысы. 

 

Фразеологизмдердің түрлері. Фразеологиялық тұтастық, 

фразеологиялық бірлік, фразеологиялық тізбек, фразеологиялық сөйлемше. 

Фразеологиялық синонимдер мен фразеологиялық варианттар. 

 

Лексикография. Сөздіктердің типтері. Лексикография – сөздік 

жасаудың әдістемесі мен техникасын үйрететін ғылым саласы. 
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Лексикографияның теориясы мен практикасы жайында жалпы мағлұмат. 

Линвистикалық және лингвистикалық емес сөздіктер. Жалпы және арнаулы 

сөздіктер. Толық және толық емес сөздіктер. Тарихи және қазіргі заман 

сөздіктері. Алфавитті және кері алфавитті сөздіктер. 

 

Лексикография. Сөздіктердің түрлері. Түсіндірме сөздік. Жасалу 

мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. Реестр сөз, сөзтізбе және сөздік 

мақала. Аударма сөздік. Жасалу  мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. 

Терминологиялық сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. 

Диалектологиялық сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. 

Фразеологиялық сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. 

Синонимдер сөздігі. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. 

Орфографиялық сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. 

Орфоэпиялық сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. Тарихи 

сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. Этимологиялық 

сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Сөздің анықтамасы. Сөзге тән белгілер 

2. Көп мағыналылық 

3. Қазақ тіліндегі омонимдер 

4.  Қазақ тіліндегі синонимдер 

5.  Сөздік құрам және сөздік қор 

6.  Кірме сөздер. Моңғол және орыс тілінен енген сөздер 

7.  Кірме сөздер. Араб-парсы тілдерінен енген сөздер 

8. Жалпыхалықтық сөздер. Көне сөздер мен жаңа сөздер 

9. Диалект сөздер 

10. Арнаулы сөздер. Эмоционалды-экспрессивті сөздер. Қарапайым 

сөздер 

11. Фразеологизм және оның өзіндік белгілері 

12. Фразеологиялық тіркестердің құрамы мен құрылысы. Мақалдар мен 

мәтелдер. Қанатты сөздер 

13. Сөздіктердің типтері мен түрлері 

14. Тарихи сөздіктер мен қазіргі заман сөздіктері 

15. Түсіндірме сөздіктер мен диалектологиялық сөздіктер 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

1. Сөз мағынасы ауысуының негізгі тәсілдері. 

2. Лексикалық мағыналардың типтері. 

3. Омонимдердің жасалу жолдары. Омонимдердің типтері. 

4. Синонимдердің жасалу жолдары. Синонимдердің типтері. 
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5. Сөздік құрамның жалпы сипаты. 

6. Кірме сөздердің фонетикалық, морфологиялық, семантикалық 

жақтан игерілуі. 

7. Кітаби лексика. Варваризмдер. Жаргон және арго.  

8. Фразеологизм және ұйтқы сөздер. Фразеологизмдердің сөз 

табына қатысы. Фразеологизмдердің көп мағыналылығы. 

9. Фразеологиялық синонимдер мен фразеологиялық варианттар. 

10. Фразеологизмдердің шығу арналары. Фразеологизмдердің мақал-

мәтелдерге қатысы. 

11. Түсіндірме сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. 

Құрылысы. 

12. Аударма сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. Құрылысы. 

13. Терминологиялық сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. 

Құрылысы. 

14. Диалектологиялық сөздік. Жасалу мақсаты, практикалық мәні. 

Құрылысы. 

15. Орфографиялық сөздік пен орфоэпиялық сөздік. Жасалу мақсаты, 

практикалық мәні. Құрылысы. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сөз мағынасының ауысуының ішкі және сыртқы себептері. 

2. Сөз мағынасының кеңеюі және тарылуы. 

3. Тілдік мағына және сөздік мағына. 

4. Омофондар мен омографтар. 

5. Синонимдерді топтастыру және ажырату принциптері. 

6. Түркі тілдеріне ортақ сөздер. 

7. Кірме сөздердің ену себептері. Моңғол тілінен енген сөздерді 

ажыратудың жолдары. 

8. Көне сөздер мен жаңа сөздер. 

9. Эмоционалды-экспрессивті сөздер мен қарапайым сөздердің 

өзара ұқсастықтары мен айырмашылықтары. 

10. Тарихи сөздіктер. 

11. Этимологиялық сөздіктер. 

12. Фразеологиялық сөздіктер мен синонимдер сөздігі. 

13. Сөз варианттары. 

14. Қазақ тіліндегі антонимдер. 

15. Табу. Эвфемизмдер мен дисфемизмдер. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 
 

“Әдебиеттануға кіріспе” пәні филология және әлем тілдері 

факультетінің  бірінші курсында өтілетін негізгі пәндердің бірі.  Бұл пәнді 

өту барысында студенттер әдебиет туралы ғылымның негізгі заңдылықтары 

мен теориялық қағидаларын меңгереді. Әдебиеттің теориялық мәселелерін 

қазіргі филология ғылымдары және гуманитарлық білім беру жүйесі аясында 

қарастыру, көркем әдебиеттің философиялық, мәдениеттанушылық 

деңгейлерін ашып, әдебиетке қатысты пәндерді ғылыми тұрғыдан талдап, 

түсінуге мүмкіндік алады.  

Әдебиеттану – сөз өнерін зерттейтін ғылым. Бұл ғылымның туып, 

қалыптасуы, даму жолдары көне дәуірдегі көркем өнер мен әдеби-

эстетикадан бастау алады. Қазіргі әдебиеттану – әдебиеттің тарихы, 

әдебиеттің теориясы мен сыны сияқты негізгі үш саладан тұратын  іргелі 

ғылым саласы. Онда оқытылатын негізгі әдеби-теориялық  ұғымдар  мен 

категориялар әдеби шығарма табиғатын түсініп, талдай оқуға, оның идеялық-

көркемдік ерекшеліктерін тани білуге үйретеді. Сонымен қатар әдебиеттану 

пәнінде қамтылатын әдеби жанр, тек пен түр, көркемдік әдіс пен тәсілдер, 

бейнелеу құралдары мен айшықтаудың жолдары, ағымдар мен стильдер, 

әдеби үдерістің  даму заңдылықтары сияқты т.б. мәселелердің  студент 

бойында ғылыми зерттеушілік қабілетті қалыптастыруда маңызы зор.  

 

Пәнді оқу нәтижесінде игерілетін білімі және құзыреттілігі 

білуге тиіс: 

– әдебиеттану ғылымының зерттеу объектісі мен мақсат-

міндеттерін; 

– әдебиеттану ғылымының негізгі және қосалқы салаларының 

міндеттерін; 

– көркем әдебиеттің теориясын және эстетика заңдылықтарын; 
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– әдебиет теориясы мен эстетикалық ойдың қалыптасу жолдарын; 

– көркем әдебиеттің өнер, сөз өнері ретіндегі ерекшелігін; 

– әдебиеттің танымдық, әлеуметтік, халықтық, ұлттық сипаттарын, 

көркемдік-эстетикалық жақтарын; 

– әдеби шығарма әлемі, оның образдық табиғаты, образ және 

образдылық туралы; 

– көркемдік әдіс пен стиль, әдеби ағымдар мен бағыттар, әдеби 

мектептер ара жігін; 

– әдеби процесс пен әдебиеттің даму заңдылықтарын т.б.  

– өмір шындығы мен көркем шындық, жинақтау мен даралау 

ұғымдарының мәнін; 

– көркем шығармадағы тақырып пен идея, мазмұн мен пішін 

бірлігін; 

– әдеби тек пен жанрлық түр, эпикалық, лирикалық, драмалық 

шығармалар табиғатын;  

– көркем образ және характер, оның жасалу жолдары, мінездеу, 

портрет, психологизм, диалог пен сөйлеу тілі, монолог, пейзаждардың 

қызметі жайлы; 

– көркем әдебиеттің бейнелеу нысаны мен бейнелеу құралдарын, 

олардың көркемдік қызметін; 

– әдеби шығарманың құрылымдық жағы, сюжет пен композиция, 

оқиға мен тартыстың атқаратын қызметін; 

– өлең құрлысы мен өлшемдерін, ұйқас түрлерін, өлеңдегі 

ырғақтық-интонациялық жүйені; 

 

игеруі тиіс:  

– көркем шығарманы идеялық-тақырыптық, көркемдік тұрғыдан 

талдай білуді;  

– көркем шығарманы кешенді талдай  білуді; 

– көркем шығарманы жанрлық, образдық тұрғыдан талдай білуді; 

– көркем  шығарманы талдай алуды;  

– көркем шығарманы объективті бағалай білуді, субъективті пікір 

айта алуды; 

– көркем шығарманың, жазушының стильдік ерекшеліктерін тани 

білуді; 

– көркем шығарманың поэтикасын зерттей білуді; 

 

дағдылануы тиіс: 

– әдеби теориялық білімді практикада қолдана білуге; 

– көркем шығарманы зерттей талдап оқуға; 

– ғылыми, әдеби-сын зерттеу жұмыстарын жаза білуге 
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Жалпы курсты өтуге қажетті кейінгі пәндер тізімі: әдебиет 

теориясы, әдебиет тарихы, әдебиет сыны, жанр типологиясы, әдеби даму 

заңдылықтары, әдебиет поэтикасы т.б. 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

  

№ 

р/с 

Тақырып атауы 

    1 Әдебиеттану ғылымы және оның салалары. Басқа ғылыми пәндер 

жүйесіндегі орны.  

2 Әдебиет пен эстетика. Сөз өнері жайлы ұғым. 

3 Әдебиеттану ғылымының туу, даму және қалыптасу кезеңдері. 

4 Қазақстандағы әдеби-эстетикалық ойдың даму тарихы. 

5 Көркем әдебиеттің образдылығы. Образ және образдылық. 

6 Көркем образ түрлері. Оның жасалу жолдары. 

7 Тақырып пен идея. 

8 Мазмұн мен пішін.  

9 Сюжет пен композиция.  

10 Әдебиеттегі тек пен түр. 

11 Көркем әдебиеттің тілі.  Құбылту (троп) пен айшықтаудың (фигура) 

түрлері, көркемдік қызметі. 

12 Өлең құрылымы мен өлшемдері.  

13 Көркемдік әдіс. Әдеби ағымдар мен бағыттар.  

14 Қаламгер және стиль. 

15 Көркем әдебиеттің даму заңдылықтары. Әдеби процесс 

                         

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Әдебиет сөз өнер болса, оны зерттейтін ғылым – әдебиеттану деп 

аталады. Әдебиеттану – көркем әдебиетті, әдебиеттің шығу тегі, даму 

жолдары, көркемдік және эстетикалық ерешеліктері жайлы жалпы 

заңдылықтарды зерттейтін ғылым. «Әдебиеттануға кіріспе» атты пән жалпы 

әдебиет туралы,  көркем шығарма табиғаты мен оның көркемдік әлемін тану, 

оған зерттеу жүргізудің техникалық, тәжірибелік ұстаным, ережелері жайлы 

түсінік береді. Әдебиеттің негізгі теориялық заңдылықтары, әдебиетті 
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зерттеудің әдістемелері, көркем шығарма поэтикасы, стиль, жанр т.б.  

мәселелер кеңірек қамтылып, олар контексте алынып талданады. Соның 

нәтижесінде әдебиеттің басқа да пәндерін игеруге  көмек беретін теориялық 

ұғымдарды меңгереді. 

Пәннің мақсаты: Көркем әдебиеттің теориясын және эстетикалық 

заңдылықтарын, көркем әдебиеттің туу, даму, ондағы көркемдік дәстүр 

заңдылықтарын эстетика, психология, мәдениеттану ғылымдарының 

жетістіктерімен бірлікте қарастыру. Әдебиеттанудың ғылым ретінде 

қалыптасу кезеңдері, ғылыми мектептердің ерекшеліктері, өнер салалары мен 

әдебиеттің дара сипаттары, танымдық, әлеуметтік, көркемдік-эстетикалық 

қасиеттері жайында мәлімет беру. Көркем шығарма табиғаты мен болмысы, 

құрылымы, мазмұн мен пішін, көркем образ бен образдылық, бейнелеу 

құралдары, көркем шығарма поэтикасы, әдеби тек пен түр, ағымдар мен 

бағыттар, стильдер мен әдістер туралы, әдеби үрдіс т.б. мәселелерді 

қарастырып, студенттерге толымды теориялық ұғымдар беру және оны 

практикамен ұштастыру. 

Міндеттері:   
– әдеби теориялық білімдерді толықтай меңгерту;                            

– көркем шығарманы идеялық-тақырыптық тұрғыдан талдай білу; 

– көркем шығарманы көркемдік тұрғыдан талдай білу; 

– шығарманы комплексті талдауға үйрету; 

– көрем шығарманы жанрлық, образдық тұрғыдан талдай білу; 

– қаламгердің стильдік ерекшеліктерін тани білу; 

– көркем шығарманың поэтикасын зерттей білу; 

– ғылыми, әдеби-сын еңбектер жазуға дағдыландыру т.б. 

Пәнді оқыту объектісі: әдебиет, көркем шығарма, әдеби процесс, 

әдебиеттану саласындағы ғылыми зерттеулер т.б. 

Пәннің зерттеу әдісі: Талдау, интерпретация, бағалау, салыстырмалы-

типологиялық әдіс, жүйелеу әдісі, аналитикалық, синтетикалық, кешенді 

әдіс. 

Басқа пәндермен байланысы, алатын орны мен ролі: 

«Әдебиеттануға кіріспе» пәні әдебиет теориясы, әдебиет тарихы, 

әдебиет сыны пәндерімен түгелдей дерлік мазмұны жағынан сәйкеседі, 

байланысады. Сонымен қатар қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар: 

фольклористика, тіл білімі, стилистика, философия, эстетика, психология, 

мәдениеттану сияқты ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте 

қарастырылады.  

                                        

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Әдебиеттану ғылымы және оның салалары. Басқа ғылыми пәндер 

жүйесіндегі орны.  

Әдебиет сөз өнері болса, оны зерттейтін ғылым – әдебиеттану. 

Әдебиеттану ғылымының пайда болу, қалыптасу кезеңдері. Қазақ 
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әдебиеттану ғылымы және оның бастаулары. Әдебиеттану ғылымының 

негізгі және жанама салалары туралы қазіргі жаңа топшылаулар. Әдебиет 

тарихы, әдебиет теориясы, әдебиет сыны және олардың зерттеу обектілері. 

Текстология, библиография және историяграфия. Әдебиеттану ғылымының 

гуманитарлық,  қоғамдық ғылымдар, атап айтқанда, эстетика, қоғамтану, 

философия, психология, мәдениеттану, мәтінтану, герменевтика т.б. 

жүйесіндегі орны мен өзіне тән ерекшелігі.  

 

Әдебиет пен эстетика. Сөз өнері жайлы ұғым. 

Өнер түрлеріне тән негізгі ерекшеліктер. Өнердің суреттеу пәні. 

Өнердің суреттеу амалдары. Өнердің суреттеу құралдары. Өнердің 

туындысын қабылдаудың сырлары. Сөз өнерінің қоғамдық сананың айрықша 

бір саласы ретіндегі қызметі. 

Сөз өнерінің сыры мен сипаты. Сөз өнерінің образды бейнелеудегі  

өзгешелігі. Сөз өнерінің басқа өнер түрлерінен ерекшелігі. Сөз өнерін 

жасаушы суреткер шеберлігі туралы ғылыми тұжырымдар. Қаламгердің 

әлеуметтік тұлғасы. Әдебиеттің халықтығы туралы ұғым. Әдебиеттің ұлттық 

сипаты. Көркем шығарманың қоғамдық мәні. Таным тарапындағы қызметі. 

Тәрбиелік мәні. Сөз өнерінің эстетикалық сипаты. 

 

Әдебиеттану ғылымының туу, даму және қалыптасу кезеңдері. 

Әдебиеттану ғылымының пайда болу, қалыптасу кезеңдері. Антикалық 

дәуірдің эстетикалық бағдары. Демокрит, Гераклит, Сократ, Платонның 

табиғат пен өмірге көзқарасы және өнердің танымдық қызметі туралы 

ойлары. Аристотельдің «Поэтика» атты еңбегінің мәні мен маңызы. 

Әсемдікті түсіну, бағалау жайлы өлшемдер.  Орта ғасыр философиясының 

діни ұғым, наным-сеніммен байланысы. Өнердің танымдық негіздері 

жайындағы басқаша пікір. Символ туралы ілім. Әбу Насыр әл-Фарабидің 

“Риторика”, “Поэзия өнері туралы”, “Бақытқа жол сілтеу” этикалық, 

эстетикалық мәселелер жайындағы трактаттары.  Қайта өрлеу (Ренессанс) 

дәуіріндегі эстетика. Мәдениет пен ғылым дамуы. Николла Буалоның 

«Поэтикалық өнер» трактаты, Гораций Флакктің «Поэзия ғылымы», 

Лессингтің «Лаокоон» еңбектері. Классицизм және ағартушылық дәуір 

эстетикасы. Д.Дидро, Вильгелм, Фридрих, И.Кант, В.Гегельдің эстетиканы 

дамытудағы ролі. Ағартудағы демократиялық бағыт. Вольтер, Дидро, Руссо, 

Гельвеций, Юм, Смиттердің философиялық салондары. Өнердің барокко 

және классицизмнен рококо, сентиментализм, предромантизм стиліне 

ауысуы.  

 

Қазақстандағы әдеби-эстетикалық ойдың даму тарихы. 

Батыс Еуропа әдебиетінің орыстың пәлсапалық, эстетикалық 

көзқарастарының қалыптасуына жасаған ықпалы. Орыс ойшылдарының 

өнерді материалистік тұрғыда пайымдауының басты себептері. 

В.Г.Белинскиидің, Н.Г Чернышевскийдің, Н.Добролюбовтың сөз өнері 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B&action=edit&redlink=1
http://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82%D2%9B%D0%B0_%D0%B6%D0%BE%D0%BB_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%83&action=edit&redlink=1
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туралы толғамдары. ХІХ ғасырдағы орыс әдеби сынының дамуы. 

Л.Толстойдың шығармашылық процесс туралы пайымдаулары. 

Қазақстандағы діни-ағартушылық көзқарас. ХІХ ғасырдағы қазақ 

оқығандарының әдеби-эстетикалық танымдарындағы орыс пәлсапасының 

ықпалы. Ш.Уәлиханов, А.Құнанбаев, Ы.Алтынсариндердің 

шығармаларындағы эстетикалық тұжырымдар. А.Байтұрсынов және қазақ 

әдебиеттану ғылымының жаңа сапаға көтерілуі. 

 

Көркем әдебиеттің образдылығы. Образ және образдылық. 

Әдебиет туралы ілімнің ең басты пәні –  көркем шығарма. Шығарма 

әлемі – өмір шындығын көркем игеру. Өмір шындығы мен көркемдік 

шындық. Өнердің өмірді бейнелеу ерекшеліктері. Көркем образдылық ұғымы 

мен оның компоненттері. Образдылық – суретті, бейнелі сөз. Образды 

ойлаудың өзіндік ерекшеліктері. Көркемдік қиял  мен көркем ойлаудың образ 

жасаудағы қызметі. Ойдан шығару – образға апарар жол. Ойдан шығарудың 

адам тұлғасын жинақтау мен даралаудағы ролі. 

 

Көркем образ түрлері. Оның жасалу жолдары. 

Көркем образ – эстетикалық категория. Образ – адам – көркем  бейне. 

Көркем образды әдеби тек, көркемдік әдіс және жасалу тәсілі тұрғысынан 

бірнеше түрге бөлудің ғылыми мәні. Эпикалық образ. Лирикалық образ. 

Драмалық образ. Романтикалық, фантастикалық, реалистік, юморлық, 

сатиралық, трагедиялық, қаһармандық образдар. Көркем образға тән 

қасиеттер. Жинақтау мен даралау. Тип және характер. Тип және прототип. 

Характердің жасалу жолдары. Мінездеу, портрет, психологизм, монолог, 

диалог, пейзаж т.б. Оларды жасаудағы қаламгердің ізденістері.  Көркем 

шығармадағы көркемдік деталь қызметі. 

 

Тақырып пен идея.  

Тақырып – өнер туындысының ірге тасы. Көркем шығарма тақырыбы 

туралы түсінік. Тақырыптың маңыздылығы, тақырыптың өзектілігі,  

тақырыптың ірілігі мен ұсақтығы. Тақырып пен идеяның бірлігі. 

Тақырыптың идеялық-көркемдік шешім табуы. Идея туралы пайымдаулар. 

Идеяның заманалылығы және маңыздылығы, идеяның күрделілігі. Оның 

алғы шарттары мен негізгі принциптері. 

Көркем шығармадағы негізгі идея мен қосалқы идеялар. Авторлық идея 

мен объективті идея. Авторлық идея және шығармашылық фактор. Мәңгілік 

тақырыптар мен өміршең идея туралы қазіргі ғылыми тұжырымдар. 

Әдебиеттеғі ұлттық тақырып пен ұлттық идея жайы. 

 

Мазмұн мен пішін. 

Мазмұн мен пішіннің философиялық әрі тарихи  категория екендігі. 

Көркем өнердегі мазмұн мен пішін туралы ғылыми пайымдаулар. Сөз 

өнеріндегі идеялық мазмұнның образдылық пішінмен ара қатынасы. 
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Мазмұнның пішінге қарағанда тұрақтылығы, пішіннің өзгермелілігі. 

Мазмұнның сонылығы. Көркем шығармадағы мазмұн мен пішін бірлігі. 

Мазмұнның пішінге көшу процесі. Жаңа шындық – өнердегі жаңа мазмұн. 

Жаңа мазмұнның пішіндік жаңа ізденісті тудыруы. Мазмұн мен пішін 

үйлесімі. Әдеби туындының мазмұндық, пішіндік бөлшектері. Көркем 

шығармадағы мазмұн мен пішінге қатысты қазіргі ғылыми ой-тұжырымдар. 

Әдебиеттегі ұлттық мазмұн мен ұлттық пішін жайы және оның тұрақтылығы. 

 

Сюжет пен композиция.  

Әдеби шығармадағы сюжет пен композицияның қызметі. Сюжет 

туралы әдеби-теориялық пікірлер, оның көркемдік қызметі. Сюжеттің 

қаламгер идеясын дамытудағы рөлі. Сюжеттің мінез қырларын ашудағы 

қызметі. 

Сюжет, оның даму сатылары: экспозиция, шиеленісу, шарықтау шегі, 

шешімі. Аңдату (пролог), үстемелеу (эпилог), фабула, дәлел (мотивировка), 

мотив  туралы түсінік. Сюжеттің оқиға, құбылыс, фабуладан айырмасы. 

Сюжет пен авторлық баяндаудың сабақтастығы.Сюжеттің өмірлік негіздері. 

Сюжет пен тартыс. Сюжеттің жаны – тартыс. Өмірлік тартыс – сюжет пен 

композицияны өрбітер қозғаушы күш.  

Композиция туралы түсінік. Көркем шығармадағы композициялық 

тұтастық. Композицияның сюжетпен байланысы. Композицияның 

мазмұнмен байланысы.  Композицияның мотивпен байланысы. Сыртқы 

композиция бөліктері. Композиция мен сюжеттің бір-бірінен өзгешелігі. 

Көркем шығарма композициясына қатысты әр алуан ғылыми топшылаулар. 

Композиция және автор, кейіпкер көзқарастарының рөлі. Баяндау түрлері. 

Сюжет пен композицияның мазмұн мен пішінге қатысы. Сюжет пен 

композиция поэтикасы. Сюжет пен композиция және көркемдік мекеншақ.  

 

Әдебиеттегі тек пен түр. 

Көркем әдебиеттегі әдеби жанр мәселесі. Әдеби тек, оның түрлері 

туралы ұғым. Әдебиеттің тектері: эпос, лирика, драма. Әдеби шығарманың 

түрлері: роман, повесть, әңгіме, поэма, баллада, сонет, трагедия, комедия т.б. 

туралы түсінік. Эпикалық шығарма, ондағы  баяндау формалары.  Лирика – 

көркем әдебиеттің негізгі жанрының бірі. 

Драмалық шығармалардың табиғаты. Әдебиеттану ғылымындағы әдеби 

сын жанрлары. Эссе, пародия, эпиграмма, памфлет, рецензия, шолу, 

шығармашылық портрет т.б. 

Жанр мәселесі туралы  ғылыми ой-пікірлер. Аристотель, Н.Буало, 

В.Гегель, В.Белинскийлердің әдеби жанр туралы толғамдары. Қазіргі 

әдебиеттанудағы жанр мәселесінің зерттелуі. Жанр жөніндегі болгар ғалымы 

Ц.Тодаровтың, академиктер В.В. Виноградов («Сюжет и стиль») пен 

З.Қабдоловтің («Сөз өнері») еңбектері. 

Көркем әдебиеттің тілі.  Құбылту (троп) пен айшықтаудың 

(фигура) түрлері, көркемдік қызметі. 
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Көркем өнердің өмір шындығын бейнелеу тәсілдері. Көркемділік. 

Көркем әдебиеттің образдық табиғаты, дүние құбылыстарын бейнелеу 

арқылы көрсету. Бейнелеу құралдары (құбылту): метафора, метонимия, 

әсірелеу, тұспалдау, астарлау, теңеу, эпитет т.т.   

Көркем шығарма тілін құбылтудың жолдары. Метафора, синекдоха, 

метонимия,  кейіптеу, астарлау, ирония, гипербола, литота т.б. Құбылтудың 

сөз мәнін өзгерту, суреттелетін құбылысты айқындау, бейнеленетін 

обьектінің мазмұнын тереңдету ерекшеліктері. 

Әдеби тілдің әсемдігі мен әсерлілігін күшейтетін айшықтаудың 

(фигураның) түрлері: арнау және оның түрлері, қайталау және оның түрлері, 

шендестіру, дамыту, түйдектеу, инверсия, элипсис, егіздеу  т.б. Айшықтау 

тәсіліндегі синтаксистік қалыптың өзгеру себептері.     

 

Өлең құрылымы мен өлшемдері.  

Өлең туралы ғылыми пайымдаулар. Аристотельдің “Поэтика” 

еңбегіндегі өлең сөз туралы тұжырымдар. Әл-Фарабидің “Поэзия өнерінің 

конондары” трактатындағы поэзия тіліне қатысты пайымдаулар. Абай 

Құнанбаев пен Шоқан Уәлихановтың қазақ өлең жүйесіне қатысты ой-

пікірлері. Өлең жүйелері. Метрикалық өлең жүйесіндегі әуеннің қызметі. 

Тоникалық өлең жүйесіндегі екпіннің қызметі. Силлабикалық өлең жүйесінің 

буынға негізделуі. Силлабо-тоникалық өлең жүйесі. 

Өлең құрылымының өзіндік ерекшеліктері. Өлеңнің ырғақтық-

интонациялық жүйесі. Шумақтардың құрылымдық сипаты. Шумақтың 

белгілі бір аяқталған ойға құрылатындығы. Тармақ және оның белгілі бір 

өлшемге негізделуі. А.Байтұрсыновтың бунақ туралы тұжырымдары. Буын 

және оның түрлері. Қазақ өлеңіндегі буын сандарының сәйкесу 

заңдылықтары. Өлең ұйқасы, оның түрлері.Ұйқастың көркемдік қызметі 

туралы  қазіргі ғылыми пайымдаулар.    

 

Көркемдік әдіс. Әдеби ағымдар мен бағыттар.  

Көркемдік әдіс туралы ұғым. Көркемдік әдістің ақиқат өмірді көркем 

бейнелеу сипаты. Көркемдік әдіс және жазушы дүниетанымы. Әдеби 

ағымдар, бағыттар және олардың пайда болу жолдары. Көркемдік әдіс пен 

әдеби ағым, бағыттардың өзара ықпалы. Әдеби мектеп. Әдеби ағым мен 

әдеби мектептің жазушы қолтаңбасын қалыптастырудағы рөлі. Олардағы 

көркемдік-идеялық бағыттастық. Көркемдік әдістің әр дәуірде әртүрлі сипат 

алуы. Көркемдік әдіс пен әдеби бағыт түрлері. Символизм, классизм, 

сентиментализм, натурализм, романтизм, реализм, модернизм т.б. көркемдік 

әдістер мен әдеби ағымдардың қаламгер стиліне ықпалы. Реализмнің даму 

жолдары және түрлері.  Кеңестік дәуірдегі социалистік реализм туралы  

қазіргі ой-пікірлер. 

 

Қаламгер және стиль. 
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Стиль туралы әдебиеттанудағы түсінік. Стиль – суреткердің дара 

шеберлігі, қолтаңбасы. Стильдің көркемдік әдіспен  сабақтастығы. Жазушы 

және стиль. Қаламгердің стильдік ерекшелігі.  Стиль құраушы құбылыстар 

және олар туралы пікірлер. Жазушының стилінің қалыптасу сатылары. 

Қаламгердің даралық стилін айқындаудағы ойлау типі мен дүниетаным, 

өмірлік тәжірибе мен өмірбаянның алатын орны. Дәуір және стиль. Қаламгер 

стилінің халық өмірі, ұлт мәселесімен сабақтастығы. Стильдің көркем 

шығарма поэтикасымен байланысы. Стильді айқындайтын көркемдік жүйе 

мен поэтикалық көркемдік компоненттер тұтастығы.Стильдің көркем тіл, 

баяндау мәнері, суреттеу сарыны, сюжет, композиция құру өзгешеліктерін 

көрсететін өзіндік сипаттары. 

  

Көркем әдебиеттің даму заңдылықтары. Әдеби процесс. 

Әдеби процесс терминінің мәні. Әдеби процесс – көркемдік дүниенің 

қозғалысы мен дамуын зерттейтін методологиялық әдіс. Дәстүр мен 

жаңашылдықтың сабақтастығы. Қазіргі әдеби процестегі жаңа үрдістер. 

Модернизм, постмодернизм тенденциялары. Әдеби байланыс. Халықаралық 

әдеби байланыс. Қазіргі қазақ әдебиетінің даму процесі әлемдік  мәдениет 

контексінде. Әдебиетіміздің өрісін кеңейту – бүгінгі таңдағы ұмтылыс. 

Қазіргі қазақ әдебиетінің идеологияға ықпалы, көркемдік ой-пікірдің 

дамуына қосқан үлесі. Ұлттық әдебиетіміздің тарихын жаңаша пайымдау. 

Тәуелсіздік дәуірі жаңғыртқан тақырып – ұлттық тақырып. Ұлттық тақырып 

аясының кеңеюі. Қазақ романы тарихындағы үлкен бетбұрыс. Тәуелсіздік 

кезеңіндегі ұлттық поэзия. Қазіргі әдеби процестегі көркем аударма мәселесі. 

     

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Әдебиет туралы ғылым және оның негізгі және қосалқы   

салалары.  

2. Өнер – эстетикалық құбылыс. Өнердің эстетикалық және 

танымдық қызметі.  

3. Әдебиет – өнердің түрі. Эстетикалық сезім және әсемдік. 

Асқақтық. 

4. Әдебиеттанудағы ғылыми мектептер. Қазақ әдебиеттану 

ғылымының қалыптасуы мен дамуы. 

5. Көркем образ бен образдылық, оның түрлері 

6. Образ және характердің жасалу жолдары. Автор бейнесі. 

7. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы 

8. Мазмұн мен пішін бірлігі 

9. Көркем әдебиеттегі жанр мен жанрлық түрлер  мәселесі.  
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10. Сюжет пен тартыс. Композиция. Баяндау 

11. Құбылту (троп) пен айшықтаудың (фигура) түрлері, көркемдік 

қызметі. 

12. Өлең ұйқасы, оның түрлері.Ұйқастың көркемдік қызметі. 

13. Көркемдік әдіс пен әдеби ағым, бағыттардың өзара ықпалы. 

Романтизм, реализм, модернизм, постмодернизм. 

14. Қаламгердің стильдік ерекшелігі. Стильдің көркем шығарма 

поэтикасымен байланысы. 

15. Әдеби процесс. Қазіргі әдеби процестегі жаңа ағымдар. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әдебиеттану ғылымының басқа ғылымдармен байланысы 

2. Көркем шығарма мен эстетикалықтың арақатынасы 

3. Ерте дәуірдегі эстетикалық ой-пікірлер / Аристотельдің 

«Поэтикасы», Әбу Насыр Әл-Фарабидің эстетика жайындағы трактаттары/ 

4. А.Байтұрсыновтың «Әдебиеттанытқышы»  

5. Көркемділік. Көркемдік қиял. Көркемдік ойлау ұғымдары 

6. М.Әуезовтың «Абай жолы» романын оқу, образдар жүйесіне 

талдау жасау 

7. М.Әуезов әңгімелеріне тақырыптық-идеялық талдау жасау 

8. Мазмұн мен пішін тақырыбы бойынша М.Базарбаев, Р. 

Нұрғалиев енбектерін оқу 

9. Б.Майлин әңгімелерін оқып, сюжет пен композициялық талдау 

жасау; 

Ә.Нұршайықов шығармаларын оқу, баяндаудың түрлерін табу 

10. Әдебиеттанудағы жанр мәселесінің зерттелуі 

11. М.Мақатаев, Қ.Мырзалиев т.б. өлеңдерін жатқа оқу,  

құрылымына талдау жасау 

12. Бейнелеу құралдарының түрлерін поэзиялық шығармадан табу 

13. Символизм, классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, 

модернизм, постмодернизм ұғымдарына глоссарий жазу 

14. Стиль және көркемдік мекеншақ. 

15. Қазіргі қазақ әдебиетінің даму процесі әлемдік  мәдениет 

контексінде    

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

           

1. Антикалық дәуірдегі эстетикалық ой. Әдебиет теориясының 

эстетикалық ойдың тарихымен тығыз тамырластығы. 

2. Әдебиеттанудағы ғылыми мектептер.  

3. Әдебиет пен ғылымның ерекшеліктері.  
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4. Әдебиеттанудағы жанр мәселесінің зерттелуі. Көркем прозаның 

жанрлық бастаулары 

5. Жыраулар поэзиясынан ұлттық көркемдік дәстүрлерді 

(дидактикалық сарын, ақыл, өнеге, үгіт, насихат сарыны) табу 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Ахметов К. Әдебиеттануға кіріспе. Оқу құралы. – Қарағанды, 

2004 

2. Введение в литературоведение: Учебное пособие/ Л.В. Чернец. 

В.Е. Хализев, А.Я. Эсалнек и др.; Под ред. Л.В. Чернец. – 2-е изд. Перераб. И 

доп. – М.: Высш. шк., 2006. 

3. Вершинина Н.Л. и др. Введение в литературоведение.– М.: 

Оникс. –  2005 

4. Джуанышбеков Н. Введение в литературоведение. Учебник. – 

Алматы, 2007. – 344 с. 

5. Ысмайлов Е. Әдебиет теориясының мәселелері. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011 

 

Қосымша: 

1. Дәдебаев Ж. Өмір шындығы және көркемдік шешім. – Алматы, 

2010. 

2. Джуанышбеков Н.,Темирболат А. Теория литературы. Учебное 

пособие. – Алматы, 2009. –284 с. 

3. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: «Қазақ университеті», 2000 

4. Исмақова А. Алаш әдебиеттануы. – Алматы, 2009. – 560 б.  

5. Қалқабаева С. Ә.Нұршайықов прозасындағы адамгершілік 

ізденістер. Монография. – Алматы, 2004. – 168 б. 

6. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы. І-ІІ томдар.  – Алматы, 

2008. – 646 б.  

7. Мамбетов Ж. Әдебиеттің эстетикалық негіздері. – Алматы: 

«Қазақ униерситеті», 2011 

8. Нұрғалиев Р. Әдебиет теориясы. – Алматы, 2010 

9. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: «Елорда», 2003.  

10. Хализев В.Е. Теория литературы. – М., 2005. 
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KKT 1205 – ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ТІЛІНІҢ МОРФОЛОГИЯСЫ 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторы: 
Саткенова Ж.Б. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері 

факультеті, Қазақ тіл білімі кафедрасының доценті 

 

Пікір жазғандар: 
Жиренов С. – филология ғылымдарының кандидаты, Абай атындағы 

Қазақ педагогикалық университетінің доценті 

Сағындықұлы Б. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі қазақ тілі» жоғарғы оқу орындарында  көптен оқытылып келе 

жатқан міндетті пән. Ал «Қазіргі қазақ тілі курсының» іргелі бір бөлімі 

саналатын «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» пәні зерттеу нысаны 

анықталған, өзге пәндерден ара-жігі ажыратылған, зерттеу тәсілдері 

белгіленген курс болып табылады және филолог маманның кәсіби қызметінің 

ерекшелігін, мәнін ашуға көмектеседі, оқыту үдерісінде алған білімін 

байқататын негізгі қолданыс салаларына қажетті пән, жоғары біліктілікті, 

сонымен қатар бәсекеге қабілетті маман ретінде қалыптасуына ықпалын 

тигізеді. 

«Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» курсы қазақ тіліндегі 

грамматикалық мағыналардың жасалу жолдары мен амал-тәсілдерін, 

грамматикалық формаларды, грамматикалық категорияларды, сөздердің 

морфологиялық құрылымын, сөз формаларының жасалу тәсілдерін, 

сөздердің грамматикалық сипаттарына қарай грамматикалық топтарға, сөз 

таптарына бөлінуін зерттеу, түсіндіру арқылы қазақ тілі грамматикасының 

ұғымдық-категориялық аппаратын студенттердің меңгеруіне, сапалы 

білімнің және игеріп жатқан мамандығы туралы түсінігінің қалыптасуына 

ыңғайлы етіп құрастырылған, болашақ маманның кәсіби қызметіне деген 

жауапкершілігін қалыптастырады. 

Пәнді оқу кезінде студент толық түсінікке ие болуы тиіс: 

- гуманитарлық ғылымдар жүйесіндегі морфологиялық 

лингвистикасының рөлі мен орнын көрсететін, морфологияның қазақ тілі 

өзге салаларынан айрықшалайтын терминдер мен ұғымдарды  білуіне; 

- оқу үдерісінде алған білімін қазақтың ғылыми тілінде еркін 

баяндап беруге; 
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- қазақ грамматикасының негізгі тұжырымдары мен категориялық 

аппаратын білуге; 

- лингвистикалық морфологияның теориялық мәселелерін және өз 

ойын еркін жеткізе алуды білуі тиіс.  

- морфологиялық лингвистикасының терминдері мен ұғымдарын 

талдауды меңгеруі тиіс. 

- алған білімін тәжіриебе жүзінде іске асыруды меңгере алуы тиіс; 

- лингвистикалық морфологияға арналған арнаулы әдебиеттерді 

шет тілдерде, орыс тілінде  еркін оқып, түсінуді меңгеруі тиіс; 

- лингвистикалық ұғымдар мен терминдерді, морфологияның 

универсалды ұғымдары мен заңдылықтарын меңгеруі тиіс. 

Оқу пәнінің пререквизиттері: «Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы» 

курсын меңгеру барысында «Жалпы тіл білімінің негіздері», «Қазіргі қазақ 

тілінің фонетикасы», «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы» пәндерімен 

таныс болуы тиіс. 

Постреквизиттері: «Қазақ әдеби тілінің тарихы», «Қазақ тілінің 

тарихи грамматиикасы», «Қазақ тілінің  стилистикасы». 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ: 

 

1 Морфология – грамматикалық категориялар мен грамматикалық 

тұлғаларын зертетйтін тіл білімінің саласы.  

2 Грамматикалық мағына, грамматикалық тәсіл, грамматикалық 

форма, грамматикалық құрылым.  Негізгі грамматикалық ұғымдар.   

3 Грамматикалық мағына берудің тәсілдері: қосымша, көмекші сөз, 

сөздердің орын тәртібі, қосарлану, интонация.  

4 Сөзформа – сөздің өмір сүру тәсілі. Сөзформаға тән белгілер. Сөз 

формалары және олардың жасалу тәсілдері, түрлері, негізгі және туынды 

формалар.  

5 Сөз таптары және олардың жіктелуі. Сөз таптарының формалану 

мүмкіндіктері.  

6 Сөз таптарының формалану мүмкіндіктері.  

7 Грамматикалық категориялар.  

8 Сөз таптарының формалану мүмкіндіктері.  

9 Күрделі етістіктер, түрлері.  

10 Етістіктің грамматикалық категориялары.  

11 Сөз таптары және олардың жіктелуі.  

12 Сөз таптары және олардың жіктелуі.  

13 Сөз таптары және олардың жіктелуі.  

14 Көмекші сөздер, олардың түрлері мен қызметі.   

15 Морфологиядағы модаль сөздер мәселесі.  
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты: Студенттерге теориялық білім беріп, сол теориялық 

түсінікті пайдаланып тілдік элементтердің құрылымдық ерекшеліктерін 

талдаулар жасау арқылы еркін пайымдай алатындай дәрежеде білім беру, 

морфологияның теориялық мәселелерін тиімді жеткізу әдістерін, 

технологиясын түсіндіру.  

“Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы мен оқыту әдістемесі” пәнінің 

міндетіне мыналар жатады: 

- Сөз – лингвистиканың, оның ішінде грамматиканың да нысаны 

болуының себебін ашу; 

- Қазақ сөзінің лексикалық және грамматикалық мағыналарының 

айырмашылықтарын ашып көрсету; 

- Грамматика салаларының өзара байланыстарын көрсету; 

- Негізгі грамматикалық ұғымдар мен түсініктерді талдау; 

- Грамматикалық форма мен грамматикалық мағынаның 

ерекшеліктерін айқындау, олардың жасалу жолдары мен тәсілдеріне тоқталу; 

- Грамматикалық категорияларды саралап көрсетудің әдістемелік 

тәсілдері;  

- Морфемаларды жіктеу, жұрнақ пен жалғаудың қасиеттерін 

анықтау, салыстырмалы айырмашылықтарын көрсету жолдары;  

- Сөздің негізгі түрлеріне тоқталудың әдістемелік маңызы;  

- Сөз таптары мен олардың морфологиялық құрылымын 

анықтаудың жолдары мен тәсілдері. 

Өзге пәндермен байланысы:  

Фонетика. Тілдің ең кіші мағыналы бөлшегі сөзді фонетика да, 

морфология да зерттейді.  

Лексика. Сөз атаулының лексикалық және грамматикалық мағынасы 

болады. Осы екі мағынаны бір-бірінен ажырату үшін екі деңгей салыстыра 

зерттеледі.  

Синтаксис. Тілде тұлғасы, құрамы аса ұқсас сөздердің грамматикалық 

айырмашылықтары сөйлемде атқаратын қызметіне, сөйлемдегі орын 

тәртібіне қарай ажыратылады.  

Сөзжасам.  Сөз тудырудың және морфологиялық аспектілердің 

астасып жататын тұстары болады. Сөз тудыруда жаңа мағыналы атаудың 

пайда болуы негізгі өлшем және бұл лексикологияда да қарастырылады,  ал 

сөз таптарының жасалу жолдары, оның ішінде қосымша морфемалардың сөз 

таптарын жасауға қатысы морфология пәні оқытылып келе жатқаннан бері  

нақты белгіленген.  

Тілдегі ең кіші мағыналық бөлшек сөз екені белгілі. Сөз тілдің барлық 

деңгейлерінің, оның ішінде морфологияның да зерттеу нысаны болып 

табылады. Морфология - қазақ тілінің грамматикалық  деңгейі. Сондықтан да 
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морфологиялық талдаулар барысында сөздің морфологиялық құрамы 

анықталып, белгілі бір сөз табына қатысына қарай талданады.  

Түркі тілдерінің сөздік құрылымы екі элементтен, яғни түбір (негіз) 

және аффикстен немесе аффикстердің жиынтығынан (құранды қосымша 

морфемалардан) тұрады, ал қосымшалар дериваттық және релятивтік 

түрлерге бөлінеді.  

Қазақ тіліндегі түбір сөз сол күйінде тұрып-ақ белгілі бір 

грамматикалық мағыналарды білдіре алады. Олар негізінен, атау тұлғасында 

тұрып, бір сөз табына жатады немесе бұйрық райдың 2-жағында тұруы 

арқылы да (ондай кезде аталған етістік формасы тұлғасына қарай 

жұмсалымға түспеген кездегі түбір етістіктермен бірдей болады)  

грамматикалық мағынаны білдіреді, олар нөлдік форма деп аталады. Нөлдік 

форма арқылы грамматикалық мағынаның жасалу жолдары бірнеше түрге 

бөлінеді. 

Қазақ тіліндегі аффикстер моносемалы болады, яғни әрбір 

қосымшаның өзіне ғана тән грамматикалық мағынасы  болады. Қосымшалар 

сөзге жалғанғанда белгілі бір жалғану тәртібін сақтайды, ал ауытқулар өте аз 

кездеседі. Жұмсалым барысында жұрнақ пен жалғаудың қызметі мен 

мағынасында өзгерістер  орын алуы мүмкін, бұларды қос функциялы 

қосымшаларға жатқызу    үрдісі бар.  

 Сөз тудырушы жұрнақтар мен форма тудырушы жұрнақтарды 

жекелеген тілдік құбылыстар көлемінде қарастырғанда аражігін анықтаудың 

қиындығы бар. Айталық, кілемше, көрпеше, ұзынша, т.б. сөздердің 

құрамындағы -ша,-ше жұрнақтары (бұлар сөз тудырушы жұрнақ саналады) 

түбірімен басқа мағыналы жаңа сөз жасап тұрған жоқ. Негізгі жұрнақсыз 

тұрғанда беретін мағынасы мен жұрнақ жалғанғаннан кейінгі білдіретін 

мағынасы арасында үлкен айырмашылық байқалмайды, өйткені олар өздері 

жалғанған сөздерге тек мағыналық реңк қана үстеп тұр. Яғни мұндай 

қосымшалар сөзжасам деңгейінде қарастырылмайды, керісінше, 

морфологияның нысаны болып қала береді. Сондай екіұшты пікір тудыратын 

тілдік элементтердің енді бір тобына қос сөздердің кейбір түрлері, күрделі 

сөздер жатады.  

Морфология грамматикалық деңгей болғандықтан, ірі грамматикалық 

категориялар ретінде сөз таптары жан-жақты қарастырылады. 

Соңғы 1991 жылғы өңделіп, толықтырылған проф. А.Ысқақовтың 

оқулығында «Етістік» деп аталатын тараудың «Көмекші етістік және 

аналитикалық форма» деген тақырыбы басқаша қаралып, оған 

«Аналитикалық етістіктер», «Аналитикалық формалар», «Аналитикалық 

форманттар» деген жаңа тақырыптар енгізген. Аналитикалық форманың бір 

тобы – күрделі етістік  тұрғысынан зерттелсе, зерттеушілердің енді  бір тобы 

оларды грамматикалық категориялардың көрсеткіші деп біліп, бірде 

аналитикалық форма деп атаса, енді бірде атамай жүр. Қазақ тілінде  екі 

немесе одан да көп есім сөздердің бір-бірімен ешбір дәнекерсіз тіркесуі орын 

алғанымен, етістіктердің дәнекерсіз тіркесуі кездеспейтін құбылыс. 
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Аналитикалық етістіктердің құрамындағы етістіктердің біреуі я болмаса екі 

компоненті бірігіп негізгі болса, одан кейін тұрған етістік  көмекші болады. 

Осы негізгі етістіктен кейін келіп, оған үстеме мағына жамап, мағынасын 

саралайтындай грамматикалық форма үстейтін формант (көмекші етістік) 

грамматикалық дәнекер болып табылады.  

Тілдегі сөз формасының синтетикалық, аналитикалық болып бөлінуі 

грамматикалық мағынаны қалай, қандай жолдар арқылы білдіруіне 

байланысты. Аналитикалық форма дегенде сөздің формасы бірінші кезекке 

шығарылуы тиіс. Ал сөз формасы морфологиялық категория екені белгілі, 

яғни аналитикалық форманттар етістіктің рай, шақ, амалдың өту сипаты 

категорияларына жатқызылады. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Морфология – грамматикалық категориялар мен сөздің 

грамматикалық тұлғаларын зерттейтін тіл білімінің саласы. «Қазіргі 

қазақ тілі. Морфология» пәнінің зерттеу нысаны, мақсаты, міндеті, өзге 

пәндермен байланысы, тіл біліміндегі алатын орны. Қазақ тілінің 

грамматикасы, оның салалары (морфология, синтаксис). Зерттеу мақсатына 

қарай грамматиканың түрлері: сипаттамалы, тарихи, салыстырмалы, 

салғастырмалы. Қазақ тілі морфологиясының зерттелу тарихы, қазіргі жай-

күйі. Қазақ тілі морфологиясына байланысты жазылған еңбектер мен 

оқулықтар туралы.  

Грамматикалық мағына, грамматикалық тәсіл, грамматикалық форма, 

грамматикалық құрылым. Негізгі  грамматикалық  ұғымдар 

Қазақ тілінің морфологиясы пәнінің филология мамандығын 

қамтамасыз етуші пәндік феномен ретінде ерекшелігі, өзге пәндермен 

арақатынасы. Грамматикалық мағына, грамматикалық тәсіл, грамматикалық 

форма, грамматикалық құрылым. Сөз формалары, сөзформаға тән белгілер. 

Сөз таптарының форма жағынан түрлену мүмкіндіктері. 

Грамматикалық мағына берудің тәсілдері: қосымша морфема, 

көмекші сөз, сөздердің орын тәртібі, қосарлану, нөлдік форма, 

интонация. Қосымшалардың жіктелуі. Қосымшалардың деривативтік және 

релятивтік тұрғыдан жіктелуі. Қосымшалардың мағыналық және тарихи 

жақтан бір-бірінен ерекшеленуі. 

Қосымшалардың түрлері: жұрнақтар және жалғаулар. Қосымшалардың 

пайда болу, даму жолдары туралы.  

Жұрнақтар, олардың сөз тудырушы және форма тудырушы түрлері, 

белгілері, сипаттары. Жұрнақтардың құрамы: жалаң, күрделі. Жұрнақтардың 

мағыналық түрлері: омоним, синоним, антоним, дара және көп мағыналы. 

Қолданыс ерекшелігі мен қалыптасу тарихына қарай төл, кірме, жаңа, өлі, 

құнарлы, құнарсыз болып бөлінуі. Қос функциялы жұрнақтар. 

Жалғаулар, оларға тән белгілер. Жалғаулардың көпвариантты 

болуының себебі. Жалғаулардың түрлері: көптік, септік, тәуелдік, жіктік. 
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Көптік жалғау. Көптік категориясы мен көптік жалғау. Көптік 

жалғауларының релятивтік және деривативтік сипаттары. Көптік 

категориясының берілу тәсілдері: лексикалық, морфологиялық, синтаксистік. 

Көптік категориясының тарихы. 

Тәуелдік жалғау. Тәуелдеу категориясы, тарихы, зерттелуі және 

тәуелдік жалғау. Тәуелдеу категориясының жасалу жолдары: 

морфологиялық, синтаксистік, аралас –нікі формасы. Оңаша, ортақ тәуелдеу 

және олардың мағыналық ерекшеліктері. Тәуелді форманың ілік септігіндегі 

сөзбен тіркесіп изафеттік құрылыс жасауы, І,ІІ жақта ілік септігі 

жалғауынсыз қолданылуының себебі. ІІІ жақтың қолданылу ерекшелігі, 

мағынасындағы айырмашылықтар. Тәуелдік жалғаудың эмоционалды-

экспрессивті және синтаксистік қызметі. 

Септік жалғаулары, тарихы, зерттелуі. Септеудің екі түрі: жай және 

тәуелді септеу, оларға тән ерекшеліктер. Септік жалғауларының көп 

вариантты болуының себебі.   

Атау септігі, сұраулары, синтаксистік қызметі, сөздерді 

байланыстыруы: матасу, изафеттік форма. Атау септігінің негізгі,  белгісіздік 

септік аталуының себептері. Атау формалы сөзге тіркесіп қолданылатын 

шылаулар. Атау септігінің грамматикалық нөлдік тұлға жасауға қатысы.  

Ілік септік, мағынасы, сұраулары, жалғаулары, синтаксистік қызметі. 

Ілік септігінің жалғаулы және жалғаусыз қолданылуының себебі.  

Барыс септігі, оның мағынасы, сұраулары, жалғаулары, синтаксистік 

қызметі. Барыс жалғауының жасырын түрде келуінің себебі. 

Жатыс септігі және оның мағынасы, сұраулары, жалғаулары, 

синтаксистік қызметі.  

Шығыс септік және оның мағынасы, сұраулары, жалғаулары, 

синтаксистік қызметі. -нда, -нде жалғауының құрамындағы н дыбысының 

тарихы. 

Көмектес септік және оның мағынасы, сұраулары, жалғаулары, 

синтаксистік қызметі. Көмектес септігінің пайда болуының тарихы. Көмектес 

септігінің жалғауының тек жіңішке вариантта ғана ұшырасуының себебі. 

Барыс, жатыс, шығыс септіктерінің көлемдік, кеңістік септіктері деп 

аталуының себебі. Осы септіктерге тән ортақ ерекшеліктер: синтаксистік 

қызметтері, олардың пысықтауыш жасауға қатысы. 

Жіктік жалғау, зерттелуі, тарихы, оның мағынасы, жалғаулары, 

синтаксистік қызметі. Жіктік жалғауының ықшам түрлерінің пайда болуы 

себептері. Жіктік жалғауының болымсыз түрі және жіктік жалғауының 

қолданылмайтын жағдайлары, өзге жалғаулармен қабаттасып келуі. 

Сөзформа – сөздің өмір сүру тәсілі. Сөзформаға тән белгілер. Сөз 

формалары және олардың жасалу тәсілдері, түрлері, негізгі және туынды 

формалар. Күрделі сөздердің белгілері: семантикалық тұтастық, 

морфологиялық тұтастық, синтаксистік тұтастық, фонетикалық факторлар. 

Күрделі сөздердің түрлері. 
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Сөздің  негізгі түрлері. Құрамына қарай жалаң және күрделі сөздердің 

болуы. Жалаң сөздер: негізгі және туынды түбір.  Қазақ тіліндегі негіз бен 

түбір. Негіз түбірлер, оларға тән белгілер, қасиеттер. Негізгі түбірді 

ажыратудың принциптері (синхрониялық тұрғыдан). Негізгі түбір және түбір 

морфема. Негізгі түбір сөздердің буын құрамы. 

Туынды түбір, типтес туынды түбірлер. Туынды түбір тудырудағы 

жұрнақтардың қызметі, жалғаулардың қатысы. 

Күрделі сөздер - лексика-грамматикалық единицалар. Негізгі белгілері: 

семантикалық тұтастық, морфологиялық тұтастық, синтаксистік тұтастық, 

фонетикалық факторлар. Күрделі сөздерді фразеологиялық сөз тіркестері мен 

еркін сөз тіркестерінен ажырату жолдары. Күрделі сөздердің түрлері: 

біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз, құрама сөз. 

Біріккен сөз, басты белгілері, оларды күрделі сөздердің өзге түрлерінен 

ажырату мәселесі. Кіріккен сөздердің пайда болуындағы фонетикалық 

факторлардың маңызы, олардың орфограммасы, зерттелуі. 

Қос сөздер, сипаттары, түрлері: қайталама және қосарлама қос сөз. 

Қайталама және қосарлама қос сөздердің фонетикалық, морфологиялық және 

семантикалық сипаттары. Қос сөздердің орфограммасы, зерттелуі.  

Қысқарған сөздер және олардың түрлері, жасалу жолдары, жазылуы 

мен айтылуы.  

Сөз таптары және олардың жіктелуі. Сөз таптарының формалану 

мүмкіндіктері. Сөз таптары және олардың морфологиялық құрамы, 

топтастырудағы мағыналық ерекшеліктері, морфологиялық белгілері 

мен синтаксистік қызметтері. 

Қазақ тіліндегі сөздерді семантика-морфологиялық белгілеріне қарай  

атауыш, көмекші, одағай сөздер деп топтастыру. Сөздерді топтастыруда 

олардың мағыналық ерекшеліктері, морфологиялық белгілері мен 

синтаксистік қызметтері ескерілетіні. Сөздердің іштей бір категориядан 

екінші категорияға ауысу құбылыстары: заттану («субстантивтену»), 

сындану («адъективтену»), есімдену немесе есімдікке айналу 

(«прономиналдану»), үстеулену («адвербиалдану»), етістіктену 

(«вербалдану»). Қазіргі қазақ тіліндегі сөз таптары, олардың зерттелуі, 

қиындықтары. 

Сөз таптарының формалану мүмкіндіктері. Есім сөздердің сөз 

таптарына топтастырылуы.  Зат есім, сын есім, сан есім және есімдік. Есім 

сөз таптарына тән грамматикалық категориялар. 

Зат есім. Лексика-грамматикалық сипаты. Адамзат және ғаламзат 

есімдер, ерекшеліктері. Жалқы және жалпы есімдер, олардың семантика-

морфологиялық сипаты. Көптік мәнді білдіретін зат есімдер. Эмоционалды-

экспрессивті мәнді зат есімдер, жасалу жолдары. 

Көмекші есімдер, лексика-грамматикалық сипаты. Құрылымына қарай 

жалаң (негізгі, туынды) және күрделі (біріккен, қосарланған, қысқарған, 

тіркескен) зат есімдер болып бөлінуі, ерекше сипаттары. Зат есім тудыратын 

жұрнақтар. Есімдерден зат есім және етістіктерден зат есім тудыратын 
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жұрнақтар, олардың өнімді, өнімсіз түрлері. Зат есімнің реңк мәнін 

тудыратын жұрнақтар (-еке, -й,-тай,-жан,-қан,-қай,-шақ,-шық,-ша,-ш,-сымақ,-

шығаш,-екеш). Зат есімдердің көптік, тәуелдік, септік, жіктік жалғаулармен 

түрлену жүйесі. Зат есімнің синтаксистік қызметі, зерттелуі.  

Сын есім. Сын есімнің семантикалық мағынасы, морфологиялық 

сипаты, синтаксистік қызметі. Сын есімдерді зат есімдерден, үстеулерден 

ажырату тәсілдері, категориялық белгілер. Сын есімнің семантикасы сапалық 

және қатыстық болып бөлінуі, олардың тұлғалық және мағыналық 

ерекшеліктері.  

Сын есімнің морфологиялық құрамы, жалаң және күрделі, негізгі және 

туынды сын есімдер. Сын есімдердің морфологиялық (синтетикалық), 

синтаксистік (аналитикалық), морфологиялық-синтаксистік тәсілдермен 

жасалуы. Есімдерден сын есім тудыратын өнімді (-қы,-лы,-сыз,-шыл,-мпаз,         

-қой,-қор, т.б.) жұрнақтар. Етістіктерден сын есім тудыратын өнімді (-қ,         

-ынқы, -ынды, -малы, -қыш, -ымды, -улы, -қақ, -ма, т.б.) және өнімсіз (-ыс,           

-мыс, -ымтал, -қы, -ыр, -у, -аған, -ын, -қалақ, -алақ, анақ, -ғылықты, -мсақ, 

т.б.) жұрнақтар. 

Сын есімнің синтаксистік тәсіл арқылы жасалуы, күрделі сын 

есімдердің негізгі үлгілері.   

Шырай категориясы, мағынасы, формасы. Шырай тудыратын 

жұрнақтар (-ғыл, -ғыш, -ілдір, -қан, -ақ, -шыл, -ша, т.б.), олардың мағыналық, 

қолданыстық ерекшеліктері. Шырай түрлері мен жасалу жолдары. Жай 

шырай формасы – негізгі форма. Салыстырмалы шырайдың мағынасы мен 

жұрнақтары (-рақ, -лау, -қыл, -тым, -шыл, -қай, -аң). Күшейтпелі шырай, 

мағынасы, күшейткіш буынның қабаттасуы арқылы жасалуы. Асырмалы 

шырай, мағынасы, күшейткіш үстеулермен (аса, тым, тіпті, ең, т.б.) тіркесуі 

арқылы жасалуы. Сын есімнің синтаксистік қызметі, зерттелу тарихы.  

Сан есім. Лексика-грамматикалық сипаты. Дара, күрделі сан есімдер. 

Күрделі сан есімдердің жасалуы. Сан есімдердің семантика-морфологиялық 

топтары. Есептік сан есім. Бір сөзінің ерекшеліктері. Реттік, жинақтық, 

топтық, болжалдық, бөлшектік сан есімдер, мағыналары, жасалуы, 

жалғаулармен түрленуі, синтаксистік қызметтері. Сан есімнің зерттелуі 

жайында. 

Есімдіктің сипаттары, басты белгілері. Оның басқа сөз таптарының 

орнына қолданылуы, мағыналық топтары: жіктеу, сілтеу, сұрау, өздік, 

белгісіздік, болымсыздық, жалпылау есімдіктері. Бұлардың мағыналық, 

түрлену ерекшеліктері, синтаксистік қызметтері. Есімдіктердің зерттелу 

тарихы. 

Грамматикалық категориялар. Көптік, септік, тәуелдік және жіктік 

категориялары. Шырай категориясы. Сан есімнің лексика-семантикалық 

топтары. Есімдіктердің лексика-семантикалық топтары. 

Сөз таптарының формалану мүмкіндіктері. Етістік. Етістіктің 

зерттелуі. Етістіктің лексика-семантикалық және морфологиялық сипаты. 
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Жалаң етістіктер. Негізгі түбір етістіктер. Туынды түбір етістіктердің 

семантикалық және морфологиялық құрылымы. Есімдерден етістік жасайтын 

жұрнақтар:-ла, -лан, -лас, -лат, -а, -ай, -қар, -ар,-ал, -ық, -сы, -сын, -сыра, -

ырай, т.б. Етістік негізді етістіктер. Амалдың өту сипатын білдіретін 

жұрнақтар: -ла, -қыла, -ғышта, -ымсыра, т.б. Амалдың субъектіге қатысын 

білдіретін жұрнақтар: -ыс, -тыр, -қыз, -ыл, -ын,т.б.  

Күрделі етістіктер, түрлері. Күрделі етістіктің аналитикалық түрі. 

Аналитикалық форманттар және олардың мағыналары. Көмекші 

етістіктердің (бол, ет, қыл, жазда, де, т.б.) қызметі. 

Күрделі етістіктер, түрлері: күрделі құранды етістік, құрама күрделі 

етістік, саралама (аналитикалық) етістер, суреттемелі етістіктер. Жетекші 

етістік пен көмекші етістіктің арақатынасы, байланысу жолдары. Көмекші 

етістіктер және аналитикалық форма, толымды және толымсыз көмекші 

етістіктер. Аналитикалық форманттар және олардың мағыналары. Көмекші 

етістіктердің (бол, ет, қыл, жазда, де, т.б.) қызметі. 

Рай категориясы, мағынасы, түрлері: ашық рай (индикатив), неғайбыл 

рай (ирреальды), бұйрық рай (императив), қалау рай, шартты рай, олардың 

мағыналық және формалық ерекшеліктері. Шақ категориясы, белгілері. Шақ 

түрлері: өткен шақ, осы шақ, келер шақ.  

Етістіктің грамматикалық категориялары. Етістердің түрлері: 

негізгі етіс, ортақ етіс, өздік етіс, ырықсыз етіс. Есімше, көсемше, есімдер 

мен етістікке тән сипаттары, жұрнақтары, шаққа қатысы. мағыналық және 

қолданыс ерекшеліктері, синтаксистік қызметі. Рай категориясы, мағынасы, 

түрлері. Шақ категориясы, белгілері.  

Етістіктің грамматикалық формасы. Қимыл атауы, мағынасы, жасалуы, 

синтаксистік қызметі, зат есім мен сын есімге айналуы. Салт және сабақты 

етістіктер. Сабақты етістіктің салтқа, салт етістіктің сабақтыға айналу 

жолдары. Етіс категориясы, оған тән сипаттар. Етіс категориясының 

грамматикалық форма тудыруға қатысы. Етістердің түрлері: негізгі етіс, 

ортақ етіс, өздік етіс, ырықсыз етіс. Болымды және болымсыздық 

категориясы. Сипат категориясы. Есімше, оның есімдер мен етістікке тән 

сипаттары, жұрнақтары, шаққа қатысы. Мағыналық және қолданылу 

ерекшеліктері, синтаксистік қызметі. Есімшенің зерттелу тарихы. Көсемше, 

оның жұрнақтары, шаққа қатысы, мағыналық және қолданыс ерекшеліктері, 

синтаксистік қызметі. Көсемшенің зерттелу тарихы. 

Сөз таптары және олардың жіктелуі. Үстеу, үстеуге тән 

ерекшеліктер, морфологиялық құрылысы мен құрамы. Негізгі, туынды 

үстеулер, мағынасына қарай бөлінуі. 

Үстеу, үстеуге тән ерекшеліктер, морфологиялық құрылысы мен 

құрамы. Негізгі үстеулерге тән үш түрлі ерекшелік. Туынды үстеулер, 

оларды тудыратын жұрнақтар (-ша, -лай, -шалық, -лай, -шылап, -қары,-ын, 

т.б.). Көнеленген септік (барыс, жатыс, шығыс, көмектес) формалары арқылы 

туған туынды үстеулер. Күрделі туынды үстеулер, жасалу жолдары. 
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Үстеудің мағынасына қарай бөлінуі: мезгіл үстеулер, мекен үстеулер, 

мөлшер үстеулер, сын, бейне үстеулері, күшейту (ұлғайту) үстеулері, мақсат 

үстеулері, себеп-салдар үстеулері, топтау үстеулері. Үстеулердің 

синтаксистік қызметі, зерттелуі. 

Сөз таптары және олардың жіктелуі. Еліктеуіш сөздер. Еліктеуіш 

сөздердің мағыналық топтары. Еліктеуіш және бейнелеуіш сөздер. 

Еліктеуіш сөздердің  фонетикалық ерекшеліктері. Негізгі түбір және 

туынды түбір еліктеуіштер, оларды жасайтын жұрнақтар (-ң, -ың, -ің, -аң, -

ең, -лаң, -алаң, т.б.). Еліктеуіш сөздердің синтаксистік қызметі. 

Сөз таптары және олардың жіктелуі. Одағайлар, оларға тән 

ерекшеліктер. Негізгі және туынды одағайлар. Одағайлардың синтаксистік 

қызметі, зерттелуі. 

Негізгі және туынды одағайлар. Одағайларды мағынасына қарай көңіл-

күй, ишарат, шақыру деп бөлу. Одағайлардың синтаксистік қызметі, тыныс 

белгілері, зерттелуі.  

Көмекші сөздер, олардың түрлері мен қызметі.  Көмекші етістіктер 

және аналитикалық форма, толымды және толымсыз көмекші етістіктер. 

Аналитикалық форманттар және олардың мағыналары. Көмекші 

етістіктердің (бол, ет, қыл, жазда, де, т.б.) қызметі. Шылаулар, олардың 

мағынасы, тілдегі қызметі, қолданылу ерекшеліктері, жазылу емлесі, тыныс 

белгілері. 

Шылаулар, олардың мағынасы, тілдегі қызметі, қолданылуы. 

Септеуліктер, демеуліктер, жалғаулықтар деп бөлінуі. Жалғаулықтар, 

семантикалық мағыналары мен абстрактілі грамматикалық қызметтері, тілде 

пайда болу, даму жолдары. Салыстырғыш және сабақтастырғыш 

жалғаулықтар. Ыңғайластық және талғаулықты салыстырғыш жалғаулықтар. 

Қарсылықты, себептік, салдарлық, шарттық, айқындағыш болып 

сабақтастырғыш жалғаулықтардың бөлінуі. Септеуліктердің септік 

жалғауларын меңгеретін көмекші сөздер екендігі. Демеуліктер, олардың 

лексика-грамматикалық сипаты, түрлері. Сұраулық демеуліктер, күшейткіш 

демеуліктер, нақтылық демеуліктер, шектік демеуліктер, болжалды 

демеуліктер. Бұлардың қолданылу ерекшеліктері, жазылу емлесі, тыныс 

белгілері. Зерттелу тарихы.  

Морфологиядағы модаль сөздер мәселесі. Модаль сөздер. Түркі 

тілдерінің біразында көмекші сөздердің бір тобына модаль сөздердің 

жатқызылатындығы. Қазақ тілшілері модаль сөздерді жеке топ ретінде бөліп 

алса да, оларды көмекші сөздердің қатарына қоспайтындығы. Қазақ тілінің 

материалының көрсетуінше, модаль сөздер семантикалық, синтаксистік 

қызметі жағынан жеке топ ретінде бөліп алуға болатындай ерекшелікке ие 

екендігі. Дәстүрлі грамматика тұрғысынан модаль сөздер іштей етістікті 

және есімдікті болып жіктелетіндігі модаль сөзге тән белгілер 

қарастырылады. 
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. «Морфология» пәнінің нысаны, өзге ғылым салаларымен 

байланысы. Морфологияның нысаны, міндеті. 

2. Морфологияның басты ұғымдары, терминдерінің қалыптасуы 

жөнінде. Грамматикалық ұғым, грамматикалық мағына, грамматикалық 

категория туралы.  

3. Морфемалар, олардың түрлері. Көптік жалғаудың ерекшеліктері. 

Жай және тәуелді септеу туралы. 

4. Қазақ тіліндегі күрделі сөздер, олардың морфологиялық, 

семантикалық, синтаксистік тұтастықтары туралы. Күрделі сөздерді еркін сөз 

тіркестері мен фразеологиялық тіркестерден ажырату амалдары. 

5. Қазақ тіліндегі сөздерді семантика-морфологиялық белгілеріне 

қарай топтастыру. Көптік мәнді есімдерге жататын зат есімдер жөнінде. 

6. Шырай формалары, асырмалы және күшейтпелі шырай, жасалу 

жолдары, ерекшеліктері. Заттық негізді сын есімдер туралы. 

7. Дара және күрделі сан есімдер. Күрделі сан есімдердің жасалуы. 

Сан есімнің семантика-морфологиялық топтары. 

8. Есімдіктердің мағыналық топтары, синтаксистік қызметі. 

9. Түбір етістіктің морфологиялық сипаты. Амалдың өту сипатын 

білдіретін етістіктер. Күрделі етістіктің түрлері. 

10. Аналитикалық форманттар және көмекші етістіктер.  

11. Есімше, зерттелу тарихы. Көсемше, көсемшенің шаққа қатысы, 

синтаксистік қызметі. 

12. Етіс категориясы, түрлері. Етіс түрлеріне тән мағыналық, 

формалық ерекшеліктер. Рай және шақ категориялары, оның түрлері, 

зерттелуі. 

13. Үстеу, үстеулердің мағыналық топтары, синтаксистік қызметі. 

14. Еліктеуіш сөздер, олардың фонетикалық ерекшеліктері. 

15. Көмекші сөздер. Шылау, шылаудың  түрлері, абстрактілі 

грамматикалық қызметтері. Модаль сөздердің грамматикалық сипаты.   

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Көмекші есімдердің  түрлері және негізгі сипаттары. 

2. Аналитикалық форма және аналитикалық етістіктер. 

3. Күрделі сөздер және күрделі етістіктер. 

4. Көмекші етістіктер  және олардың түрлері. 

5. Күрделі туынды үстеулер. 

6. Қазақ тіліндегі түбір және негіз. 

7. Қазақ тіліндегі нөлдік форма. 

8. Оқшау сөздер және одағайлар 
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9. Есімдіктердің тарихы туралы зерттеулер. 

10. Қазақ тіліндегі сөздерді таптастыру принциптері. 

11. Заттық негізді сын есімдер. 

12. Жіктік жалғаулардың ықшамдалуы, болымсыз түрінде 

қолданылуы. 

13. Грамматикалық мағына берудің тәсілдері. 

14. Негізгі және туынды формалар.  

15. Қазақ тіліндегі күрделі сөздердің зерттелуі. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қосымша морфемалардың деривациялық және реляциялық 

мағыналары. 

2. Қазақ тіліндегі нөлдік форма. 

3. Қос функциялы жұрнақтар. 

4. Жұрнақтардың құрамы және мағыналық жақтан бөлінуі. 

5. Қазақ тіліндегі изафеттік құрылым туралы. 

6. Сөз таптарының зерттелу тарихы. 

7. Модаль сөздердің морфологиялық сипатының синтаксистік 

сипатынан айырмашылығы.  

8. Шылаулар, олардың мағынасы, тілдегі қызметі, қолданылуы. 

Септеуліктер, демеуліктер, жалғаулықтар деп бөлінуі. 

9. Сын есімдердің морфологиялық (синтетикалық), синтаксистік 

(аналитикалық), морфологиялық-синтаксистік тәсілдермен жасалуы. 

10. Етістік. Етістіктің зерттелуі. Етістіктің лексика-семантикалық 

және морфологиялық сипаты. Жалаң етістіктер. Негізгі түбір етістіктер. 

11. Көмекші сөздер. Олардың түрлері мен қызметі. Көмекші есімдер 

мен көмекші етістіктерге бөлінуі. 

12. Демеуліктер, олардың лексика-грамматикалық сипаты, түрлері. 

13. Еліктеуіш сөздерге байланысты жазылған еңбектер, зерттелуі. 

14 Күрделі сөздердің түрлері: біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз, 

құрама сөз. 

15. Морфологиядағы модаль сөздер мәселесі.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі» курсы тіл, әдебиет 

мамандарын дайындау үшін оқытылатын лингвистикалық пәндердің негізгісі 

болып есептеледі. Курс бүгінгі күні жалпы халық қолданып жүрген қазақ 

әдеби тілінің синтаксистік жүйесін ғылыми-теориялық негізде танытуды 

міндет етеді. Бұл ғылыми-теориялық негіз маманға тілдегі барлық фактілерді, 

құбылыс, процестерді дұрыс танып, еркін түсіндіруге мүмкіндік береді, 

сондықтан «Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі» курсы 

фундаменталды, теориялық сипатта оқытылады.  

«Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі» курсының ұсынылып 

отырған бағдарламасы қоғамдағы әлеуметтік, экономикалық өзгерістерді, 

қазақ тілінің мемлекеттік статус алуын, осыларға байланысты туған тілдің 

функционалдық өрісін, процестерді ескеруге міндетті болады. Тіл, әдебиет 

мамандарының нарықтық экономика жағдайында еңбектенетіні де ойда 

болады. 

Ерекше ескерілген жай – қазақ тіл біліміндегі жаңа зерттеулердің 

қорытындылары, жалпы тіл біліміндеі теориялық тұжырымдамалар болды. 

Курс теориялық біліммен қатар практикалық дағдылар беруді де міндет 

етеді. Сондықтан лекциялармен қатар, семинарлар, практикалық 

тапсырмалар қамтылған студенттердің өздік жұмысы, студенттің 

оқытушымен өздік жұмыстарының да пән бойынша дағдылар, білім, 

біліктілікті қалыптастыруда маңызы зор. Семинар, СӨЖ, СОӨЖ жұмыстары 
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студенттерге тіл фактілерін нақты танытып, олардың сөйлеу мәдениетін, 

жазу сауатын жетілдіруді міндет етеді. 

«Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі» курсы студенттерді 

ғылыми-зерттеу жұмысына бейімдеуді де ескереді. 

 

Пәнді оқу кезінде студент төмендегідей құзыреттіліктерге ие болуы 

тиіс: 

- білім алушы қазақ тілінің сөз тіркесінің қалыптасу жүйесінің өзіндік 

ерекшеліктерін білуі тиіс; 

- изафеттік тіркестердің түркі тілдеріне тән феномен екендігін білуі 

тиіс; 

- етістікті тіркестердегі септік жалғауларының бір-бірімен функциялас 

немесе тек сол септікке тән дара қызметін, семантикасын саралай білуі тиіс; 

- сөйлем мүшелерінің коммуникативті тұлғаны құраушы элемент 

екендігін, оның жасалуындағы сөз таптарының лексикалық, грамматикалық 

өзгерістерінің сөйлем мүшелерінің жасалуына қатысын білуі тиіс; 

- сөйлем мен пікірдің ара-қатынасын айқындай білуі тиіс; 

- базистік және коммуникативтік талаптарға сай екінші дәрежелік 

сөйлемдерді ажырата білуі  тиіс; 

- бір негізді және екі негізді сөйлемдердің сөйлем жүйесінде алатын 

орны мен түрлерін білуі тиіс; 

- білім алушы өз пікірін, ойын дұрыс жеткізуге  талаптануы тиіс; 

- коммуникативтік талапқа сай құруға, шебер сөйлеуге талаптануы 

тиіс; 

- қалыптасқан теориялық білімнің негізінде синтаксистік тіркестердің  

номинативті немесе грамматикалық мәнін, грамматикалық ұйымдасу 

түрлерін анықтауға дағдылануы тиіс; 

- сөйлемді сөйлем мүшелеріне, олардың құрылысын, күрделі мен үйірлі 

мүшелерді ажыратып талдауға дағдылануы тиіс; 

- сөйлемді құрылымына, айтылу мақсатына, логика-грамматикалық 

типіне қарай ажыратып талдауға дағдылануы тиіс. 

 

Оқу пәнінің пререквизиттері: «Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы», 

«Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы», «Қазіргі қазақ 

тілінің морфологиясы».  

Оқу пәнінің постреквизиттері: «Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем 

синтаксисі», «Мәтін синтаксисі», «Синтаксистің коммуникативтік аспектісі», 

«Қазіргі қазақ тілінің функционалды-коммуникативтік синтаксисі». 
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№  

1 Синтаксис пәні, ол туралы түсінік. 

2 Сөз тіркесі. Сөз тіркесінің номинативті немесе грамматикалық мәні 

туралы. 

3 Сөз тіркесінің грамматикалық, ұйымдасу түрлері.  

4 Етістікті сөз тіркесінің құрылу ерекшелігі.  

5 Тұрлаулы сөйлем мүшелері.  

6 Тұрлаусыз мүшелер. 

7 Айқындауыш және бірыңғай мүше. Олардың формасы, жасалуы, 

түрлері.   

8 Жай сөйлемнің  грамматикалық сипаты мен  семантикасы.  

9 Екі негізді сөйлемдер. Сөйлемдер жүйесіндегі орны, түрлері. 

10 Бір негізді сөйлемдер. Сөйлемдер жүйесіндегі орны, түрлері. 

11 Сөйлемдердің айтылу мақсатына сай түрлері: хабарлы және сұраулы 

сөйлемдер, грамматикалық сипаты.  

12 Бұйрықты және лепті сөйлемдер, олардың құрылу ерекшеліктері. 

13 Қазақ тілінің синтаксисіндегі үндеу амалдары, орны жұмсалуы. 

14 Қазақ тілі синтаксисіндегі үстеме тәсілдер, олардың негізгі 

грамматикалық жүйеге қатысы. 

15 Қазақ тілі синтаксисінің лингвомәдени аспектілері, сөйлемдердің 

құрылымы мен семантикасындағы ұлттық таным.  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты. Пән қазақ тілінің синтаксистік деңгейіне кіретін 

құрылымдарды жеке-жеке қарап, нақты танытуға тиіс. Синтаксистік 

тұлғалардың құрылысын біліп, ол тұлғалардың бір жүйенің компоненттері 

ретіндегі байланысты білдіреді. Студенттер әр құрылымның функциясын да 

таниды. 

Синтаксистік жүйенің тілдің басқа деңгейдегі амалдарымен ұштасып 

жатқанын біліп алады. 

Пәннің міндеті. Студенттер бұл пәнді оқу үстінде келешек тікелей 

мамандығы бойынша, жалғас кәсіп үстінде практикалық жұмыстарына негіз, 

сүйеніш болатын құзыреттілікті игеруге тиіс. Сондықтан пәннің міндеті осы 

құзыреттілікке қажет теориялық, фактологиялық мағлұматтың мол болуын 

қамтамасыз етеді, практикалық дағды береді. 

Зерттеу объектісі. Синтаксис жөніндегі ғылым бірнеше саладан 

құралады. Оның сала-салаға бөлінуі тілдің синтаксистік құрылысының дара 

деңгейлерінің ыңғайына, оларды зерттеп, тану мақсатына бағынышты. Жай 

пікірді хабарлау үшін жұмсалатын сөйлемді құрайтын грамматикалық 

амалдарды, олардың өзара қарым-қатынасын, сөйлемнің грамматикалық 
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түрлерін жай сөйлем зерттейді. Пікір алмасудың ең кіші бірлігі сөйлемді 

құраушы элементтер бар: сөз тіркестері мен сөйлем мүшелері. Сөйлем 

құрамына енетін сөздер қалыптасқан ереже бойынша өзара тіркесіп, 

грамматикалық байланысқа түседі. Синтаксистік құрылымдар белгілі бір 

грамматикалық жүйеге, ережеге сүйеніп құрылады. Ережелер грамматикалық 

амалдар кейде стильді талғайды, белгілі бір лексикалық, грамматикалық 

шеңберге ғана бейімделіп жұмсалады, сондықтан да оларды жалпы танып, 

зерттеумен қатар, олардың жұмсалу аясын, мүмкіндігін білу де осы пәннің 

еншісінде.   

Зерттеу әдістері. Бұл пәннің зерттеу әдісі, тілдік фактілерді талдау, 

тану әдісінің бастылары мыналар: 

1. Талдау, жүйелеу әдісі: тіл фактілерін мағына, форма көрінісіне қарай 

даралап, оларды басқа формаларға қарсы қойып салыстыру, талдау.  

2. Салыстыру әдісі: тіл фактілерін тарихи ескерткіштердің 

фактілерімен, туыс тілдердің фактілерімен салыстыру, оның құралу, жұмсалу 

ерекшелігін ашу.  

3. Типологиялық әдіс:   туыс емес тілдердің фактілерімен салыстырып 

зерттеу. Тіліміздің синтаксистік құрылысындағы ерекшеліктерді анықтап 

тануға, бір логикалық мағынаны білдіретін түрлі тілдегі синтаксистік 

формаларды салғастыру арқылы тіл мен ойлаудың арақатынасын ашуға 

септігін тигізеді.  

Өзге пәндермен байланысы. «Тіл қатынас құралы» десек, қатынас 

құралы ретінде қызмет ету үшін тілдің фонетика (дыбыс, буын), 

лексикология (жеке сөздер), морфология (сөз тұлғалары) саласында 

қарастырылатын объектілерінің бәрі де өздігінен құрал бола алмайды. Бәрі 

жиналып синтаксис саласында бас қосып барып, тілдің қатынас құралы 

қызметін атқаруға үлес қосады. Демек, синтаксис - тілдің ең жоғары деңгейі. 

Сөздер өзара тіркесу арқылы сөйлем құралады, сөйлемдерден мәтін 

құралады.  Сөйлем ойды, пікірді жинақтап жеткізуші құралға айналады да, 

мәтін құрамында қатынас құралы қызметін атқарады. Олай болса синтаксисті 

оқытудағы мақсат фонетика, лексикология, морфология пәндерінде алған 

білімге сүйене отырып, сөз қалай тіркесетінін, сөйлем қалай құралатынын, 

мәтін қалай түзілетінін жеткізуді, ұқтыруды қажет етеді.  

Сөз тіркесіне қатысты құбылыстарды сөйлем аясында қарастыру ХХ 

ғасырдың басынан бастау алады.  А. Байтұрсынұлының «Тіл-құралында» 

сөздердің тізбегі сөйлем болып танылу үшін сөздердің «басын құрап, біріне-

бірінің қырын келтіріп, қиындастыру» туралы айтса, «Әдебиет та-

нытқышында»: 1. сөздердің тұлғасын, мағынасын өзгертетін түрлі жалғау, 

жұрнақ, жалғаулық сияқты нәрселерді жақсы біліп, әрқайсысын өз орнына 

тұтыну; 2. сөйлем ішіндегі сөзді дұрыс септеп, дұрыс көптеп, дұрыс ымыра-

ластыру деп көрсетеді. 

Қ. Жұбановтың «Қазақ  тілі  грамматикасындағы» сөйлемдегі «Сөз 

қиыны», «Жетек сөз бен жетекші сөз» дейтін бөлімдерінде айтылған 
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заңдылықтардың қазіргі күні сөз тіркесі шегіндегі заңдылықтар ретінде 

қаралып жүр.  

Қазақ тіл білімінде сөз тіркесін синтаксистің бір саласы ретінде іргесін 

қалаған М.Балақаевтың зерттеулері болды. Қазақтың классик тіл-

танушысының бұл бағыттағы зерттеулері қазақ тіл білімі үшін ғана емес, сол 

кездегі түркі тілі грамматикасында сөз тіркесін алғаш рет арнайы түрде іргелі 

деңгейде қарастырған алғашқы еңбек ретінде бағаланып, басқа түркі 

тілдерінің синтаксисінен сөз тіркесінің орын алуына қатты ықпал етті. 

М.Балақаев осы күні сөз тіркесі синтаксисінің нысаны ретінде қаралып 

жүрген ұғымдар мен санаттардың сипаттарын ашып берді.Мұнан соң осы 

дәстүрмен сөз тіркесі туралы ілімді Р.Әміров, М.Серғалиев, Т.Сайрамбаев, 

Ә.Аблақов т.б. дамытты [7, 12]. 

Қазақ тіл білімінде сөз тіркесінің мынадай құрылымдық схемалары 

анықталған. Бұл тұста екі ұстын (принцип) негізге алынады: сөз тіркесінің 

құрамына қарай, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлеріне қарай. Сөз 

тіркесінің құрамына қарай екі үлгі-тип бар: бағыныңқы-басыңқы есім сөз; 

бағыныңқы-басыңқы етістік сөз. Құрамына қарай сөз тіркестерінің 

схемаларына бірнеше мысал: зат есім– зат есім (темір күрек), сын есім– зат 

есім (үлкен үй), сын есім– етістік (жақсы оқу), үстеу– етістік (бұрын көру), 

көсемше– етістік (күліп сөйлеу), зат есім– етістік (кітап оқу) т.с.с. 

Байланысу тәсілдері мен түрлеріне қарай қазақ тілінде үш типті схема 

бар:  

1) қабыса байланысқан сөз тіркестері;  

2) матаса байланысқан сөз тіркестері;  

3) меңгеріле байланысқан сөз тіркестері. 

Сөйлемнің схемасы сөйлем құраудың басты жолы, сөйлемнің маңызды 

сипаты болып табылады. Өйткені синтаксис әрбір жеке нақты сөйлемді 

бөлек-бөлек зерттей алмайды, сөйлемдерді типтендіруге ұмтылады. Қазақ тіл 

білімінде анықталған екіқұрамды сөйлем, бірқұрамды сөйлем, жақты және 

жақсыз сөйлемдер, етістік және есімді сөйлемдер,  жалаң және жайылма 

сөйлемдер, толымды және толымсыз сөйлемдер, жай және құрмалас 

сөйлемдер – осының айғағы. Сөйлемдер лексикалық құрамы жағынан әртүрлі 

болуы мүмкін, алайда олар құрылымдық жағынан бір үлгімен құрылады, бұл 

тұста басты назар тұрлаулы мүшелердің тұрғысына аударылады. Мәселен, 

«Белгісіз бір дүлей күш қол-аяғымды матап, тіптен ойыма да құрсау салып 

тастаған сияқты», «Абай – пайғамбар» деген екі сөйлем лексикалық құрамы 

жағынан әр-түрлі болғанымен, бастауышы мен баяндауышы болғандықтан 

бірдей үлгідегі екіқұрамды сөйлемге жатқызылады. Ал сөйлемдегі тұрлаулы 

мүшелерден басқа мүшелер сол сөйлемнің құрылымын кеңейтіп, 

толықтырып тұрады [7, 12]. 

Жай сөйлем құрылымына қарай екі негізді және бір негізді болып 

бөлінеді. Екі негізді жай сөйлемнің предикативтік негізі тұрлаулы 

мүшелердің 
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– бастауыш пен баяндауыштың тіркесуінен жасалады. Бір негізді жай 

сөйлемнің предикативтік негізі бір ғана тұрлаулы мүшеден тұрады. Мысалы: 

Ай жап-жарық болып тұр(екі негізді сөйлем). Жарқыраған ай (бір негізді 

сөйлем). Бастауыш пен баяндауыш– екі негізді жай сөйлемді құрайтын бас 

мүшелер.  Тіл туралы зерттеулерде бастауышты субъект, баяндауышты 

предикат деп қолдану дәстүрі орын алған. Бірақ субъект пен бастауыш, 

предикат пен баяндауыш үнемі сәйкес келе бермейді. Мысалы: Ағамның 

Астанада тұрғысы келеді. Сөйлемдегі субъект– ағам. Бірақ ол сөйлемде 

анықтауыш қызметінде жұмсалған.  Бастауыш пен баяндауыштың өзіне тән 

белгілері нақтыланып, олардың сөйлем  мүшелері  жүйесіндегі  алатын  орны  

айқындалса  да,  сөйлемді Бастауыш пен баяндауыштың өзіне тән белгілері 

нақтыланып, олардың сөйлем мүшелеріне талдауда қиындықтар кездеседі. 

Ол қиындық бастауышқа тән негізгі белгілердің бір і– оның субъект 

атауымен байланысты.  Субъект– баяндауыш арқылы айтылған қимылдың не 

басқа сапаның иесі. Логикалық тұрғыдан бастауыш-субъект, баяндауыш-

предикат болады да, сөйлемнің предикативтілік негізін осы екі мүше 

құрайды. Бастауыш– екі негізді сөйлемдегі бас мүшенің бірі. Сөйлемде 

айтылған ойға негіз болатын, баяндауыш арқылы айтылған қимылдың не 

басқа сапаның иесі болатын мүшені бастауыш дейміз. Сөйлемнің 

құрылымдық-семантикалық компоненті ретіндегі бастауышқа тән белгілер 

мыналар:  

1) сөйлемдегі бас мүше; 

2) құрылымдық жағынан басқа мүшелерге тәуелсіз;  

3) сөйлемде атау септігі тұлғасында қолданылады;  

4) сөйлемдегі орны– баяндауыштың алды;  

5) айтылған ойдың, қимылдың субъектісі(иесі);  

6) сөйлемге«тема» ретінде қатысады.   

Сөйлемнің құрылымдық-семантикалық компоненті ретіндегі 

баяндауышқа тән белгілер:  

1) сөйлемдегі негізгі мүше;  

2) құрылымдық жағынан бастауышқа бағынышты;  

3) етістік, зат есім, сын есім т.б. сөз таптарымен келіп, жіктік тұлғада 

қолданылады;  

4) сөйлемдегі қалыпты орны – сөйлемнің соңы;  

5) логикалық предикатпен сәйкес;  

6) сөйлемге «рема» болып қатысады. 

Синтаксистік теорияның дамуы сөйлемнің тұрлаусыз мүшесін тануда 

жан-жақты ұстанымды қажет етеді. Ол үшін мыналарды ескереміз:  

1) сөйлем мүшелерінің көп аспектілігі мен синкреттілігін негізге алу; 2)  

сөйлемдегі сөздер сөйлем мүшесін кеңейту үшін немесе сөйлемді 

кеңей-ту үшін еніп тұрғанын түсіну; 3) сөз тіркесіндегі қатынас пен сөйлем 

мү-шелері бір еместігін білу қажет.  

Сөйлемнің тұрлаусыз мүшелерінің қызметі әртүрлі: атрибуттық қа-

тынастағы сөздер анықтауыш қызметін; нысандық қатынастағы сөздер 
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толықтауыш қызметін; кеңістік, уақыт, себеп, мақсат қатынасындағы сөздер 

пысықтауыш қызметін атқарады.  

Анықтауыш. Анықтауышқа тән белгілер. Сөйлемде зат есімнен болған, 

не зат есім орнына жұмсалған басқа сөз таптарынан болған мүшелерді түрлі 

қырынан сипаттап тұратын сөйлем мүшесін анықтауыш дейміз.  

Сөйлемнің құрылымдық-семантикалық компоненті ретіндегі анықта-

уышқа тән белгілер:  

1) сөйлем негізін құрамайды(тұрлаусыз мүше); 

2) сын есімнен және ілік септік тұлғасындағы зат есімнен жасалады;  

3) анықтайтын сөзі(анықталатын сөз) – зат есім немесе заттанған сөз;  

4) анықтайтын сөзімен қабыса да, матаса да байланысады;  

5) анықтайтын сөзінің алдында орналасады;  

6) заттық белгілерін нақтылайды;  

7) сөйлемнің«тема» (алғашқы бөлігі) және «рема» (жаңа ақпарат бе-

ретін бөлігі) құрылымына да қатысады;  

8) сөйлемнің барлық мүшесімен сөйлемге енеді;  

9) анықтайтын сөзімен атрибуттық қатынаста тіркеседі.  

Толықтауыш – сөйлемде етістіктен, сын есімнен, үстеуден жасалған 

баяндауышпен кіріп, іс-әрекеттің немесе сапаның нысаны ретінде сөйлемді 

жайылмаға айналдыратын тұрлаусыз мүше.  

Сөйлемнің  құрылымдық-семантикалық  компоненті  ретіндегі  то-

лықтауышқа тән белгілер:  

1) сөйлемнің негізін құрауға қатыспайды(тұрлаусыз мүше); 

2) зат есімнен, есімдіктен, заттанған есімдерден жасалады;  

3) бағыныңқы сыңар ретінде өз басыңқысымен меңгеріле байланысады;  

4) толықтайтын сөзінің алдына орналасады;  

5) сөйлемге баяндауышпен енеді; 

6) толықтайтын сөзімен нысандық қатынаста тіркеседі;  

7) сөйлемнің «тема» және «рема» бөлігіне де орналасады. 

Пысықтауыш – сөйлемде етістіктен жасалған баяндауыштың сапасын, 

мезгілін, мекенін, мақсатын, себеп-салдарын, сипаттайтын тұрлаусыз мүше.  

Сөйлемнің  құрылымдық-семантикалық  компоненті  ретіндегі  пы-

сықтауышқа тән белгілер:  

1) сөйлемнің негізін құрауға қатыспайды(тұрлаусыз мүше);  

2) үстеуден, көсемшеден және жанама септік тұлғалы зат есімнен жа-

салады;  

3) бағыныңқы сыңар ретінде өз басыңқысымен қабыса, жанаса бай-

ланысады;  

4) пысықтайтын сөзінің алдына орналасады;  

5) сөйлемге баяндауышпен енеді;  

6) өзі тіркескен сөзімен пысықтауыштық қатынаста болады;  

7) сөйлемнің «тема» және«рема» бөлігіне де орналасады.  

Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі – сөйлемге мүше болып кірген сөз-

дердің орналасу реті. Қазақ тіліндегі сөйлемдерде сөздердің орналасу тәртібі 
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тілдің грамматикалық құрылымымен айқындалып, әдеби тіл дәстүрі арқылы 

қалып-тасқан. Сөйлемнің әртүрлі типтеріндегі сөздердің орналасу ерекшелігі 

сөй-лем мазмұнына, құрылымына, сөйлем мүшелерінің санына, айтылу мақ-

сатына байланысты.  

Қазақ тіліндегі сөздердің орын тәртібінің атқаратын функциялары 

мыналар:  

1. Тұлғасы(формасы) бірдей сөздердің бастауыш немесе тура то-

лықтауыш екендігін орналасуына қарай ажыратамыз: Бала кітап оқып отыр. 

Әнші ән айтады. Бірінші орналасқан сөз – бастауыш, етістікке меңгеріліп 

тұрған келесі сөз – толықтауыш.  

2. Атау тұлғасында жұмсалған екі зат есімнің қайсысы бастауыш, 

қайсысы баяндауыш екенін де орын тәртібі арқылы ажыратамыз: Анам – 

дәрігер. Мұғалім - әкем. Інім – оқушы. Оқушы – інім. Алдында тұрған 

бастауыш, сөйлемді аяқтап тұрған баяндауыш. 

3. Сөйлемдегі сын есімнің қай мүше қызметінде жұмсалғанын да оның 

орналасу ретіне қарай анықтаймыз: Әселдің киімі – жылы. Әсел жылы 

киініпті. Әселдің жылы киімі өзінде. Бірінші сөйлемдегі жылы сөйлемнің 

соңында тұрып, баяндауыш болса; екінші сөйлемдегі жылы етістік 

баяндауыштың алдына орналасып, пысықтауыш қызметінде жұмсалған; ал 

үшінші сөйлемдегі жылы есім бастауыштың алдына орналасып, анықтауыш 

қызметінде жұмсалған. Демек, сөздер сөйлемге мүше болып кіргенде сол 

мүшенің орнына сай енеді.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Синтаксис пәні, ол туралы түсінік.   Синтаксис терминінің мағынасы. 

Синтаксис пәнінің объектісі, мазмұны. Синтаксистік тұлғалар, олардың 

түрлері: коммуникативтік грамматикалық дербес синтаксистік тұлғалар, 

құрылымдық элемент ретінде, грамматикалық дербестігі жоқ синтаксистік 

тұлғалар. Синтаксистік формалар, олардың лексикалық, морфологиялық 

формалармен байланысы, ерекшелігі. Синтаксистің қазіргі зерттелу 

бағыттары мен оның нысандары: сөз тіркесі, сөйлем, құрмалас сөйлемдер, 

синтаксистік тұтастық. 

Синтаксистік жүйе және синтаксистік норма туралы түсінік. 

Қазақ тілі синтаксистік жүйесінің басқа туыс, туыс емес тілдердің 

синтаксистік жүйесімен ұқсастық, айырмашылық жайлары. 

Синтаксистік жүйені танудағы методологиялық принцип. Қазақ тілінің 

синтаксисін зерттеген елеулі еңбектер, олардың авторлары 

(М.П.Мелиоранский, А.Байтұрсынов, Н.Сауранбаев, С.Аманжолов, 

М.Балақаев т.б.). 

Синтаксистік жүйені танудың, зерттеудің әдістері. 

Сөз тіркесі. Сөз тіркесінің номинативті немесе грамматикалық 

мәні туралы. Сөз тіркесі туралы түсінік, анықтамасы. Сөздердің тек 

грамматикалық мағына тудыратын сөз тіркестері. Еркін тіркесер, тұрақты  



 65 

тіркестер, түйдекті тіркестер, шектеулі тіркестер, олардың бір-бірінен 

айырмашылығы, жасалу жолдары, сөз тіркесі синтаксисіне қатысы. Салаласа, 

сабақтаса байланысқан сөз тіркестері. Сөз тіркесін құруға қатысатын 

амалдар. Сөз тіркестерінің байланысу сипаты (формасы). Сөз тіркестерін 

зерттеудегі, танудағы жалпы тіл біліміндегі, түркологиядағы, қазақ тіл 

біліміндегі қалыптасқан дәстүрлер. 

Сөз тіркестерінің грамматикалық, ұйымдасу түрлері. Сөз тіркесінің 

сыңарлары, байланысу формалары. Әрбір байланысу формаларының 

қалыптасуы. Зат есімді сөз тіркестері, олардың құрылуындағы ерекшеліктер. 

Қабыса байланысқан зат есімді сөз тіркестері. Матаса байланысқан зат есімді 

сөз тіркестері. Меңгеріле байланысқан зат есімді сөз тіркестері. Сын есімді 

сөз тіркестерінің құрылуы. 

Етістікті сөз тіркесінің құрылу ерекшелігі. Қабыса байланысқан 

етістікті сөз тіркесі. Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркесі. Сөз 

тіркестерінің коммуникативті мақсаттарға қызмет ету жағдайлары. 

Тұрлаулы сөйлем мүшелері. Бастауыш пен баяндауыштың 

арасындағы қатынас – предикативтілік туралы, олардың сөйлем 

құрылымындағы белсенділігі.    Бастауыш мүше, оның формасы, жасалуы, 

түрлері: дара, күрделі, үйірлі бастауыштар. 

Баяндауыш, оның формасы, жасалуы, түрлері. Дара, күрделі, үйірлі 

баяндауыштар. Бастауыш пен баяндауыштың қиысуы. Зат есім, жоқ, бар 

сөздері баяндауыш болып қатысқан сөйлемдердің құрылымдық ерекшелігі. 

Баяндауыш мүшеге балама ретінде жұмсалатын предикативтік құрылымдар. 

Тұрлаусыз мүшелер. Сөйлем мүшелерінің табиғи түрі, оның көрінісі, 

оның жасалуындағы сөз таптарының лексикалық, грамматикалық 

өзгерістерінің сөйлем мүшелерінің жасалуына қатысы. Пысықтауыш, оның 

формасы, жасалуы, түрлері. Толықтауыш, оның формасы, жасалуы, түрлері. 

Анықтауыш, оның формасы, жасалуы, түрлері.  

Айқындауыш және бірыңғай мүше. Олардың формасы, жасалуы, 

түрлері.  Бірыңғай мүшелер, оларды байланыстыратын амалдар мен 

ұйымдастырудағы көріністер. Бірыңғай мүшелі сөйлемдердің 

функционалдық ерекшеліктері. Жалпылауыш мүше. Сөйлем мүшелерінің 

коммуникативтік мақсаттары. 

Жай сөйлемнің  грамматикалық сипаты мен  семантикасы. Жай 

сөйлем, жай сөйлемнің грамматикалық сипаты, анықтамасы, жай сөйлемге 

тән семантика. Сөйлемнің логика-грамматикалық түрлері. Жай сөйлемнің 

грамматикалық формаларын тану принципі. 

Екі негізді сөйлемдер. Сөйлемдер жүйесіндегі орны, түрлері. 

Сөйлемнің мағыналық түрлері. Жалаң, жайылма сөйлемдер: жасалуы мен 

қызметі. Болымды, болымсыз сөйлемдер: құрылысы мен қызметі. Толымды, 

толымсыз сөйлемдердің жұмсалуындағы ерекшеліктер. Номинативті және 

етістікті сөйлемдер: құрылысы мен қызметі. Биноминативті сөйлемдер. 

Бір негізді сөйлемдер. Сөйлемдер жүйесіндегі орны, түрлері.  

Атаулы сөйлемдер, олардың жасалуы, түрлері, жұмсалу ерекшеліктері. 
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Сөйлемдердің  жақсыз түрлері, топтастырылуы. Жақсыз сөйлемдердің 

жасалуы, жұмсалуы. 

Сөйлемдердің айтылу мақсатына сай түрлері: хабарлы және 

сұраулы сөйлемдер, грамматикалық сипаты. Хабарлы сөйлем, есімді, 

етістікті түрлері. Сұраулы сөйлемдердің грамматикалық сипаты, сұраулы 

сөйлем жасаудағы интонацияның ролі. Сұраулы сөйлемдердің қызметіне сай 

түрлері. Сұраулы сөйлемдердің мағынасына сай түрлері. Ашық сұрақты 

білдіретін сөйлемдер. Альтернативті сұрақты білдіретін сөйлемдер. 

Риторикалық сұрақты білдіретін сөйлемдер. Түрткі сұрақты білдіретін 

сөйлемдер.  

Бұйрықты және лепті сөйлемдер, олардың құрылу ерекшеліктері. 

Бұйрықты сөйлемдер, олардың құрылу ерекшеліктері. Лепті сөйлемдер, 

олардың құрылу ерекшеліктері. Бұйрықты сөйлемдерден айырмашылығы, 

жасалу жолдары. Реплика ретінде айтылатын  лепті сөйлемдер.  

Қазақ тілі синтаксисіндегі үнемдеу амалдары, жұмсалу орны. 

Қаратпа, қыстырма. Бөгде сөз. Оның сөйлем құрылысына қатысу тәсілдері. 

Бөгде сөздің түрлері. Бөгде сөзді ұқсас синтаксистік тұлғалардан ажырату.    

Қазақ тілі синтаксисіндегі үстеме тәсілдер, олардың негізгі 

грамматикалық жүйеге қатысы. Қайталау амалы: жасалуы мен жұмсалу 

ерекшеліктері. Шегеру /диафрагмалау/ амалы, оның жұмсалуы.  

Қазақ тілі синтаксисінің лингвомәдени аспектілері, сөйлемдердің 

құрылымы мен семантикасындағы ұлттық таным.  Қазақ тілінің 

синтаксисінде ұлттық танымдардың көрінуі: сөз тіркесі жүйесінде кейбір 

мекендік грамматикалық мағыналардың синкретті түрде білдірілуі, үндеу 

қызметтерінің семантикалық жүйесі, екі негізді сөйлем семантикасы мен бір 

негізді сөйлемдердің функционалдық-семантикалық байланысы, эмоциялық-

экспрессивтік  мағыналарды білдіруде табиғат көріністеріне еліктеу, 

актуализация амалдары т.б. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Сөз тіркесінің тұлға ретіндегі белгілері. Сөз тіркесінің түрлері, 

олардың құрылуы.  

2. Зат есімді сөз тіркестерінің құрылымдық түрлері.  

3. Етістікті сөз тіркестері, олардың құрылуы. 

4. Сөйлемді сөз тіркесі, сөйлем мүшесі тұрғысынан танудың қажеті, 

ерекшелігі. 

5. Сөйлем мүшелерінің грамматикалық сипаты. Тұрлаулы сөйлем 

мүшелері.  Дара, күрделі сөйлем мүшелері. Үйірлі мүше туралы түсінік. 

 6. Тұрлаусыз сөйлем мүшелері, олардың жасалуы. Дара, күрделі, 

үйірлі пысықтауыштар. Дара, күрделі, үйірлі толықтауыштар. Дара, күрделі, 

үйірлі анықтауыштар. 
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 7. Айқындауыш, оның түрлері. Сөйлем мүшелерін ажыратудағы 

проблемалар. Жалпылауыш мүше. Бірыңғай мүшелерді ұйымдастырудағы 

көріністер. 

 8. Жай сөйлемнің грамматикалық белгілері, семантикасының құрамы 

Пікір мен сөйлемнің арақатынасы. Жай сөйлемге тән минимум белгілер. 

 9. Жай сөйлемнің құрамы жағынан түрлері. Жай сөйлемдердің бірінші 

топ функционалдық түрлері. Екі негізді сөйлемдердің түрлері. Номинативті 

және етістікті сөйлемдер. Толымды, толымсыз сөйлемдер. 

 10. Жай сөйлемдердің екінші топ функционалдық түрлері. Жақты, 

жақсыз, атаулы сөйлемдердің жасалуы, жұмсалуы.  

 11. Хабарлы сөйлем баяндауыштарының мағыналары, тұлғалары. 

Сұраулы сөйлемдердің қызметіне және мағынасына қатысты топтастырылуы. 

 12. Эмоционалды және экспрессивті сөйлемдер. Баяндауыштарының 

тұлғалары.  

 13. Жай сөйлем құрамының күрделенуі, күрделену түрлері, сипаты. 

Үндеу амалдары, олардың сөйлем құрамына қатысуы. Қыстырма сөз, 

қыстырма сөйлемдер, олардың тыныс белгілері. Демеуліктер және олардың 

сөйлем құрамына қатысуы. 

 14. Қайталау амалы, оның жұмсалуы. Сөйлемдер жүйесіндегі 

тұлғалардың өзара қатынасы. Бұл қатынастың парадигмалық сипаты. Жай 

сөйлем жүйесіндегі тыныс белгілері.  

 15. Сөйлемде сөздердің орын тәртібі. Түпкілікті/ базистік /орын 

тәртібінің сипаты. 

 Түпкілікті орын тәртібінің өзгеруі/ инверсия/, оған әсер ететін 

факторлар. Сөйлемде сөздердің актуализция мақсатына сай орын ауыстыруы. 

Жай сөйлемдегі актулды және қалтарыс позиция, олардың қалыптасуы, 

жұмсалуы, сөйлемде сөздердің композициялық мақсатқа сай орын 

ауыстыруы. Актуализация және оның қазақ тілі синтаксисінде жүзеге асыру 

тәсілдері. 

   

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Меңгеріле байланысқан етістікті сөз тіркесі. 

2. «Атау септік зат есім – атау септік зат есім» үлгісімен құрылған 

сөз тіркестері. 

3. «Атау септік зат есім – атау септік зат есім» типті сөз тіркестері 

негізінде туған біріккен сөздердің қалыптасуына мысалдар тауып, оны 

түсіндіру. 

4. Біздің үй, сіздің қора типті сөз тіркестерінің сөйлемге қатысу 

үлгілерін көрсететін фактілер түрін, жұмсалуын түсіндіру. 

5. Өткен шақ, келер шақ көсемшелердің етістікті сөз тіркесіне  

қатысу ерекшелігі. 
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6. Матаса байланысқан зат есімді сөз тіркесінің толымды, толымсыз 

түрлерінің жұмсалуы. 

7. Қабыса  байланысқан «зат есім – етістік» типті сөз тіркестері, 

олардың жұмсалуы. 

8. Сөз тіркестерінің байланысу амалдары. 

9. Сөз тіркестерінің байланысу сипаты. 

10.  Жай сөйлемнің құрамы жағынан түрлері. 

11.  Сұраулы сөйлемдердің қызметіне қарай түрлері. 

12.  Сұраулы сөйлемнің мағынасына қарай байланысу түрлері. 

13.  Лепті сөйлемдер. 

14.  Бұйрықты сөйлемдер. 

15.  Күрделі сөйлем мүшелері. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сөз тіркестерінің мағынасы, формасы. 

2. Бірыңғай мүшелер қатысқан сөйлемдердің тыныс белгілері. 

3. - са, - се тұлғалы етістіктерден жасалған баяндауыштар, олардың 

мағынасы. 

4. Модальдылық мағыналы баяндауыштар. 

5. Шақтық мағыналы баяндауыштар. 

6. Екі негізді сөйлемнің орны. 

7. Сөйлемдегі предикативтік байланыс пен предикативтік қатынас. 

8. Қайталау амалы, жұмсалуы. 

9. Қыстырма сөйлемдер, олардың жұмсалуына байланысты тыныс 

белгілері. 

10.  Жалпылауыш сөздер: қызметі, тыныс белгілері. 

11.  Жоқ, бар сөздерінің синтаксистік жұмсалысы. 

12. Үйірлі мүшелер. 

13.  Жай сөйлемнің формасы. 

14.  Жай сөйлемнің семантикасы. 

15.  Бастауыш пен баяндауыштың қиысу түрлері. 
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2. Жұбанұлы Қ. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: «Абзал-Ай»  

баспасы, 2013 

3. Балақаев М. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы, 2008. 

4. Қазақ грамматикасы. – Астана, 2002. 

5. Әмір Р. Әмірова Ж. Жай сөйлем синтаксисі. – Алматы, 2003. 
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сөйлем синтаксисі. – Алматы: «Санат», 2003. – 240 б. 

7. Қазіргі қазақ тіліндегі синтаксистік парадигмалар: (монография-
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Қосымша: 

1. Сыздықова Р. Емле және тыныс белгілері. – Алматы, 2007. 
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3. Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілі. Синтаксис. –Алматы, 2012. 

4. Шалабай Б. Қазіргі қазақ тілінің функционалды-коммуникативтік 

синтаксисі – Алматы: «Қазақ университеті», 2015. 

5. Жақыпов Ж. Сөйлеу синтаксисінің сипаты, Қарағанды, 2001. 

6. Ильясова Н.Ә. Сөз тіркесі синтаксисі. Алматы, 2009. 

7. Орфографиялық сөздік. Алматы, 2007. 

8. Әмір Р., Әмірова Ж. Құрмалас сөйлемдер қазақ тілінің 

грамматикалық, функционалдық  үйесінде. – Алматы: «Қазақ университеті», 

2009.  

9. Ерназарова З. Сөйлеу тілі синтаксисінің прагмалингвистикалық 

аспектісі. – Алматы, 2001. – 198 б. 

10. Ермекова Т.Н. Құрмалас сөйлемдер жүйесі. – Алматы: «Жәния-

Пресс», 2008. – 290 б. 

11. Шәукенұлы Қ. Синтаксис. – Алматы: «Арыс», 2004. – 248 б. 

12. Қапалбеков Б. Көсемше бағыныңқылардың дамып қалыптасуы мен 

мағыналық түрлері: Филол. ғыл. канд. дис. – Алматы, 2000. – 149 б 

13. Сағындықұлы Б. Құрмалас(аралас) сөйлемдердің теориялық 

негіздері. – Павлодар: «ЭКО», 2002. – 198 б. 

14. Темірбекова Г.К. Қазіргі қазақ тіліндегі бір құрамды есімді 

сөйлемдер мен сөз-сөйлемдер. КДА. – Алматы, 2003 

15. Оразбаева Ф.Ш. т.б. Қазіргі қазақ тілі. Оқу құралы. – Алматы, 2005 

16. Оралбай Н. Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы. – Алматы, 2007 
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КНА 2207 – ҚАЗАҚ ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Сейітжанов Зұфар – филология ғылымдарының докторы, қазақ 

әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасының профессоры 

Пікір жазғандар: 
Тілепов Ж. – филология ғылымдарының  докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университеті профессоры 

Ержанова С. – филология ғылымдарының докторы, Қазақ мемлекеттік 

қыздар педагогикалық университетінің профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазақ халық әдебиетінің ұзақ даму тарихы бар. Ол сонау алғашқы  

қауымның  ыдырау кезеңінде туып, күні бүгінге дейін өмір сүруде. Фольклор 

әр қоғамдық өмір шындығына сәйкес өзгеріп, өңделіп жаңа мазмұнға ие 

болады. Фольклорлық мұралардың кейбір жанрлары  тұрмыс-тіршілікпен 

тікелей байланысты болғандықтан, оның танымдық, тәрбиелік-эстетикалық  

тағылымы мол, ол халық өмірінің, тарихы мен мәдениетінің поэтикалық  

шежіресі іспетті. Сан ғасыр халықтың  рухани азығына айналған  фольклор 

шығармаларын оқып игеру филолог мамандар үшін маңызы зор. 

Халық әдебиетінің негізгі жанрлары тұрмыс-салт өлеңдері, кіші 

жанрлар мен лирикалық өлеңдер, аңыздық, ертегілік проза мен эпикалық 

жыр-дастандар және ақындар айтысы мен балалар фольклоры т.б. Бұл 

шығармалар  іштей бірнеше жанрлық түрге жіктеледі. Халық әдебиетінің қай 

жанры болса да ұрпақтар санасына ерлік пен елдікті, адамгершілік-ізгілікті 

сіңіре беретін құдыретті күші бар. 

Жалпы курсты өтуге қажетті алғы пәндер тізімі: Әдебиет теориясы, 

Көне дәуір әдебиеті,  тарих, этнография, музыка. 

Пән мазмұнына негізделген  білімі және оны пайдалану машығы мен 

бейімділігі: 

- «Қазақ халық ауыз әдебиеті» пәнін оқу арқылы студент халық 

әдебиетінің тарихын, оның туып, қалыптасуын, әртүрлі даму кезеңдерін және 

саралануы мен зерттелуін жан-жақты қарастырады; 

- Осы кезге дейін өздерінің  танымдық-эстетикалық мәнін жоймаған 

тұрмыс-салт өлеңдері, кіші жанрлар, лирикалық өлеңдермен шешендік 

сөздер, аңыздық және ертегілік проза, эпикалық жырлар мен ақындар 

айтысы, балалар фольклоры  тәрізді  жанрлардың  жиналып-жариялануын, 

зерттелуін, олардың идеялық-тақырыптық, мазмұн-мағынасын, жанрлық 

ерекшеліктерін, көркемдік кестесін біледі; 

- Фольклорлық мұралар әдеби-көркемдік жағынан  жазба әдебиеттің бір 

арқауына айналып, оны дамытып-байытудағы мән-маңызын түсіне алады; 



 71 

- Жекелеген фольклорлық шығармалардың нұсқаларын салыстырып, өз 

бетімен талдауына және ғылыми-теориялық тұрғыдан терең зерттеп-

зерделеуіне мүмкіндік береді, жағдай жасайды. 

“Халық ауыз әдебиеті” оқу пәні бойынша бакалаврдың шешуші 

құзыреттілігіне қойылатын талаптар. Бакалаврдың: 

- Халық әдебиетінің жанрлық, тақырыптық әр алуандығын сөз ете 

отырып, студенттердің білімін теориялық және практикалық тұрғыдан 

жүйелі толықтыратындай түсінігі болуға тиіс; 

- Халық әдебиетінің жиналу, жариялану, зерттелу жай-күйін жан-

жақты хабардар ету;  

- Фольклорлық мұралардың генезисі, тарихилығы, жанрлық белгілерін 

ұғындыра білуі тиіс; 

- Кей жанрлардың тұрмыс-тіршілікпен тікелей, кейбірінің жанамалай 

қатыстылығын пайымдату; 

- Фольклордың синкреттік, көпқабаттылық, дәстүрлілік сипатын 

таныту; 

- Фольклор поэтикасының өзіне тән ерекшелігі мен образ жасау 

тәсілдерін меңгеретіндей білігі болуы тиіс. 

 

Преквезиттер (алдындағы өтілген пәндер): ЕDKA 1416 Ежелгі 

дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы. 

Постеквизиттер (соңынан өтілетін пәндер): 

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1 Халық әдебиеті пәні және оның ерекшеліктері 

2 Қазақ фольклорының қалыптасу, даму кезеңдері 

3 Тұрмыс-салт өлеңдері 

4 Лирикалық өлеңдер 

5 Мақалдар мен мәтелдер 

6 Жұмбақтар 

7 Шешендік сөздер 

8 Ертегілер 

9 Ертегілерден тыс прозалық жанрлар /аңыздық проза/ 

10 Эпостық жырлар 

11 Батырлық эпос 

12 Лиро эпос 

13 Айтыс 

14 Балалар фольклоры 

15 Фольклор мен әдебиет 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Халық ауыз әдебиеті» атты негізгі пәннің басты мақсаты мен міндеті 

алғашқы қауымның ыдырау кезеңінде туып, күні бүгінге дейін өмір сүріп 

келе жатқан фольклорлық мұра туралы  біртұтас ұғым қалыптастыру. Халық 

әдебиетін тарихпен, көшпенділер мәдениетімен байланыстыру. Фольклорды 

жанрлық түрлерге жүйелеу. Әр жанрға тән сипаттарды аңғарту. Рухани-әдеби 

мұраның тарихи мәні, мазмұны мен көркемдік бітімін талдау. Түркі 

халықтарының фольклордағы  ұқсастықтардың болу себептерін ашып, ортақ 

белгілерін айқындау. 

Фольклорлық шығармалар үнемі өнердің  басқа салаларымен 

байланысты болғандықтан, оларға ерекше  реңк үстеумен бірге байытып-

толықтырып отырады. ХІХ ғасырдың екінші  жартысынан бастап қазақ 

фольклоры  ғылыми мақсатпен жиналып, зерттеле бастады. Белгілі ғалымдар, 

Ш.Уәлиханов, В.Радлов, Г.Потанин зерттеулері  жарыққа  шыға бастады. 

Сондықтан фольклортану ғылымының  қайнар көзі осы кезеңнен   бастау 

алады. Халық әдебиетінде тұрмыс-тіршіліктің алуан түрлі жақтары 

бейнеленеді, бірақ әр жанрдың болмысқа қатысы әртүрлі дәрежеде болады. 

Бағдарламада фольклордың осындай сан қырлы табиғаты  ескерілді. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Халық әдебиеті пәні және оның ерекшеліктері 

«Фольклор» - ағылшынның «халық даналығы» деген мағынадағы сөз. 

Халықтың ауызша шығарған сөз өнерін, оның  табиғаты мен тарихын 

зерттейтін ғылым фольклортану/фольклористика/.Фольклордың тарихы мен 

теориясы туралы түсінік. Халық өнерінің түрлері, олардың ішінде 

фольклордың алатын орны және фольклортанудың басқа ғылымдарға  

/әдебиеттану, өнертану, этнография, тіл-тарих/философия қатысы.  

Фольклордың көп қырлы болмыс-бітімі мен синкреттілігі, әдет-ғұрып, 

наным-сенім өнердің басқа түрлерімен байланысты болуы. Қазақ 

фольклорының халықтық сипаты. 

Фольклордың ерекшеліктері. Фольклор-ауызша сөз өнері, ондағы 

сөздің жетекші қызметі. Оның жанрлары, тұтас көркемдік жүйесі. 

Поэтикалық тәсілдері мен көркемдеу құралдары, шындықты бейнелеу 

өзгешелігі. 

Фольклор мен жазба әдебиет. Ауызша сөз өнерінің 

табиғаты:шығарманың туу, таралу және сақталу ерекшеліктері, мезгілі мен 

мекені. Ауызша айтудың дәстүрлілігі мен формулалығы, стильдік өзгешелігі 

мен шындықты бейнелеудің көркемдік әдістері. 

Фольклор-ұжымдық сананың жемісі. Оның шығу, айтылу, даму 

процесіндегі ұжымдық көрінісі және түрлері. Дәстүрлік пен нормативтілік. 
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Фольклордың өзгермелігі. Вариант/нұсқа/және версия. Көпнұсқалық 

және оның фольклордағы ұжымдылық пен ауызша айтылуға 

байланыстылығы. 

Халық әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік мән-маңызы мен идеялық, 

тәрбиелік, әстетикалық, танымдық қызметтері. Фольклор халық өмірінің, 

тұрмыс-тіршілігінің барлық саласын олардың рухани түсініктері мен ұлттық 

ерекшеліктеріне қарай бейнелейді. 

Фольклордың өшпес өміршеңдігі, аса құндылығы-халықтың рухани 

айнасы екендігіне, елдің үміт-арманын, тарихи-әлеуметтік құбылыстар 

жайындағы таным-түсінігі мен парасат-пайымын, бағасын көрсете 

алатындығында. 

 

Қазақ фольклорының қалыптасу, даму кезеңдері 

Рулық қоғамдағы фольклор. Рулық қоғамдағы фольклордың тууы мен 

қалыптасуы, еңбек-кәсіптің рөлі. Жаратылыс туралы ұғымдар мен тұрмыс-

тіршілік тәжірибесінің орнығуы. Үй іші, ру, тайпа, арасындағы қатынастар. 

Анееркі(матриархат) мен (патриархат) дәуірі.  Ескі-наным  сенімдер мен 

түсініктер: анимизм, тотемизм, антромофизм, фетишизм, магия т.б. және 

олардың фольклорға әсері. Мифтік сана мен мифтер (тотемистік, дуалистік, 

этимологиялық мифтер). Шаманизм, бақсылар қызметі. Қазақ фольклорының 

және жанрлары: мифтер, аңшылық, төрт түлік туралы әңгімлер мен жырлар, 

бақсы сарынын, арбау, бәдік, алғыс, қарғыс, түрлі рәсімге байланысты 

өлеңдер, ертегілер, көне эпостар. 

Феодалдық қоғамдағы фольклор.Түркі қағанаты, орта ғасыр, қазақ 

хандығы кезіндегі халық әдебиетінің дамуы. Ислам дінінің әсері. Түркі жазба 

ескерткіштері, ақындық, жыраулық, поэзияның фольклорға қатысы. Эпостық 

жырлар, ертегілер мен аңыз-әңгімелер, шешендік сөздер, тарихи өлеңдер мен 

жырларының қалыптасуы, дамуы. 

Қазақстан Ресейдің боданы болуына байланысты фольклордағы жаңа 

тақырыптар. Лирикалық өлеңдер мен ақындар айтысының дамуы. Жұмысшы 

фольклоры, дастан жанрының таралуы және  1916 жылғы ұлт-азаттық 

көтерілісіне байланысты туған халықтық шығармалар. 

Кеңес дәуіріндегі фольлордағы өзгерістер, көне жанрлардың тағдыры. 

Кеңес дәуірінде пайда болған фольклор үлгілері. Төңкерістік өлеңдер, еңбек-

кәсіп, колхоз тақырыптарына байланысты туған өлең-жырлар, термелер. 

Отан соғысы кезіндегі фольклордың сипаты, отан қорғаутылдағы еңбек 

тақырыбы. Жоқтау, арнау, көңіл айту өлеңідерінің жаңаруы. Сәлем хат, ән-

өлеңдер,мақал-мәтелдер. Қазіргі кездегі фольклордың жай-күйі. Беташар, той 

бастар, жар-жар өлеңдері, қара өлеңнің сипаты. Фольклор мен көркемөнердің 

(музыка, театр, бейнелеу өнері т.б.) байланысы. Әдеби шығармалардың 

халық творчествосына ауысуы. Қазіргі халық ақындарының шығармасы. 

Жыршы-термешілер репертуарындағы сапалық өзгерістер. 
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Тұрмыс-салт өлеңдері 

Халық өлеңдерінің зерттелу тарихы мен классификациясы, 

фольклордың ең көне үлгілері екендігі. Ш.Уәлиханов, В.Радловтың халық 

өлеңдерін жіктеуі. Қазіргі зерттелу жайы мен классификациялаудың 

проблемалары, жанрдың сипаттамасы мен анықтамасы. Тұрмыс-салты 

жырларының үй-іші, шаруашылық, еңбек процестеріндегі түрлі салт-ырым, 

әдет- ғұрып ,наным-сенімдермен байланысы. Олардың салтқа тікелей және 

жанамалы түрде қатысты болуы, ұжымдық пен синкреттілік  сипатының 

басымдылығы. 

Еңбек кәсіппен байланысты туған өлең-жырлардың жанрлық түрлері. 

Төрт түлік жырлар, көшпелі өмір-тіршіліктің бейнеленуі, төрт түлік 

жайындағы ескі наным-сенімдер. 

Аңшылық жырлары. Ерте кездегі аңшылық кәсіп  пен бергі 

замандардағы қазақтың аңшылық-саятшылық дәстүрі және оның поэзиядағы 

көрінісі. Наурыз туралы өлеңдер, ұлыс күні айтылатын тілектер. Бұлт 

шақырып, тасаттық беру салты. 

Наным-сенімдерге(діни ұғымдарға)  байланысты өлеңдер. Сөздің 

мифологиялық қасиеті туралы ұғым. Көп құдайға табыну және оларға 

қатысты салт-ырымдар. Бәдік, бақсы сарыны. Арбау, жалбарыну өлеңдері. 

Халықтың алғыс, қарғыс, бата беру салтына байланысты өлең-жырлары. 

Наным-сенімге байланысты өлеңдердің композициясы мен стильдік өрнегі. 

Үй іші салтына байланысты өлең түрлері. Үйлену салт жырларының 

қыз ұзатып, келін түсіру, той өткізу ғұрпымен бірге орындалуы. Той бастар, 

жар-жар, сыңсу, жұбату, беташар, той тарқар өлеңдерін орындаушылар мен 

айтылу мезгілі. Мазмұны мен құрылысы. Қайтыс болған адамға байланысты 

айтылатын естірту, көңіл айту, жоқтау өлеңдерінң салтпен байланысы. Сөз 

бен саз үндестігі. 

 

Лирикалық өлеңдер 

Халық лирикасының жанрлық ерекшеліктері мен классификациялау 

мәселесі.Лирикалық өлеңдердің тұрмыс-салт жырларымен ұқсастығы және 

айырмашылығы. Лирикалық өлеңдердің алуан түрлі тақырыпты қамтуы. 

Қара өлең, ән өлең, тарихи өлеңдер. Идеялық-көркемдік ерекшеліктері мен 

образдар жүйесі, композициясы. Тарихи өлеңдердің тарихи жырлардан 

өзгешелігі. Көркемдік суреттеу құралдары мен тәсілдері. Лирикалық 

өлеңдердегі қазақ халқының эстетикалық дүниетанымы.  

 

Мақалдар мен мәтелдер 

Мақал-мәтелдердің жанрлық белгілері мен классификациялаудың 

принциптері. Тақырыптық, логикалық-семантикалық жіктеулер туралы 

түсінік. Мақал-мәтелдердің жиналуы мен зерттелуі және оның ауызекі 

соөйлеу тілімен байланысы. Құрылысының тұрақты болу себептері. Мақал-

мәтелдердің тура және ауыспалы,  жалпы және жалқы мағыналары. 

Құрылысы, ырғақ, ұйқас, үндестік ерекшеліктері, топтың атқаратын қызметі. 
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Мәтелдің мақалдан айыфрмашылығы. Мақал-мәтелдер мен қанаттты сөздер. 

Афоризмдер мен фразеологиялық тіркестердің мақал-мәтелдермен 

арақатынасы. 

 

Жұмбақтар 

Қазақ жұмбақтарының жиналу, зерттелу тарихы. Жанрлық белгілері. 

Тиым салу /табу/ және жұмбақтардың қалыптасуындағы оның рөлі. 

Жұмбақтардың жасалу жолдары мен тәсілдері. Жұмбақтардың тақырыбы, 

ондағы халық тұрмысының көрінісі. Жұмбақ – өмірдегі зат пен құбылысты 

тану құралы. Ересектер мен балалар шығармасындағы қатар жүруі. 

Жұмбақтардың басқа жанрлармен /ертегі, айтыс, мақал – мәтел, шешендік 

сөздер/ байланысы. Жұмбақтардың айтылу формасы мен көркемдік бейнелеу 

тәсілі. Өтірік өлеңдердің жанрлық сипаты, шендестіру /антитеза/ мен 

әсірелеудің рөлі.  

 

Шешендік сөздер 

Жанрдың табиғаты атқарған қызметі мен қоғамдық мәні. Шешендік 

сөздердің жиналу мен зерттеу тарихы. Жанрлық түрлері. Шешендік арнау, 

шешендік толғау, шешендік дау. Шешендік сөздердің көркемдік сипаты. 

Ырғақты қара сөз бен өлең формасының аралас келуі, термелі сөз бен пернелі 

сөз. Түсінік сөздердің атқаратын қызметі. Шешендік сөздердің аңыздар, 

мақал – мәтелдермен байланысы. Майқы би, Жиренше шешен, Төле, 

Қазыбек, Әйтеке, Сырым, Бөлтірік туралы шешендік сөздер мен аңыздардың 

тұтастығы. Шешендік сөздердің эстетикалық, тәрбиелік мән – маңызы.  

 

Ертегілер 

Халық прозасы туралы түсінік. Оның ертегілер және ертегілерден тыс 

көптеген түрлерінің болуы және айырмашылығы мен ұқсастықтары. 

Ертегілердің жиналуы мен зерттелуі, өзіндік ерекшеліктері. Ертегілердің 

халықтық сипаты, ондағы қиялдың шығу негіздері, шындыққа қатысы. 

Ертегілердің классификациясы және жанрлық түрлері.  

Хайуанаттар жайындағы ертегілер. Пайда болу жолдары. Ондағы 

миф пен тотимистік түсініктің көрінісі.Астарлау /иносказание/ мен 

кейіптеудің /олицетворение/ атқаратын қызметі. Әлеуметтік сипаты, идеясы 

мен образдары. Сюжеті мен тақырыбына қарай хайуанаттар ертегілерін 

этнологиялық /«Үркер»,  «Хайуандардың жыл басына таласуы», «Қоянның 

құйрығы неге қысқа, түлкінің құйрығы неге ұзын» т.б./ , классикалық 

/«Арыстан, қасқыр, түйе, түлкі», «Батыл есек», «Арыстан мен түлкі», 

«Айлакер тышқан» т.б./ жіктелуі. Сатира мен юморлық сипаттың басым 

болып келуі. Көркемдік ерекшеліктері мен стилі: композициясы, сюжеттің 

тізбекті /кумулятивті/ құрылымы, ирония, диолог, қара сөздің өлеңмен 

ауысып келуі /«Бес ешкі», «Айлакер түлкі», «Бозінген», «Бақа мен кірпі» 

т.б./. 
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Қиял-ғажайып ертегілер. Жанрлық ерекшеліктері. Олардың 

сюжетіндегі қиял мен мифтің сабақтастығы. Ежелгі замандардағы түсініктер 

мен наным – сенімдердің көрінісі. Әлеуметтік процестердің бейнеленуі мен 

образдар жүйесі. Бас қаһарман және оның оқиғалар топтастырудағы қызметі. 

Оқиғаның сапарнамалығы /«Ер Төстік», «Адам білмес тас», «Күн астындағы 

Күнекей қыз»/, фантастикалық және мифтік кейіпкерлер. Тақырыптың 

құрамының әр түрлілігі. Әлеуметтік теңсіздік пен арман – тілегін /»Ұшқыш 

кілем», «Ұр тоқпақ», «Жеті өнерпаз», «Жігіт пен өнерлі қыз» т.б./, жауыздық 

пен қас күштерге қарсы күресті /«Жалмауыз кемпір», «Алтын сақа», 

«Жақсылық бір Шіңкілдек» т.б./ бейнелеуі.  

Сюжеттердің халықаралық сипаты және оларды жүйелеу мен 

классификациялау. Сюжеттердің көрсеткіштері /указатели/. Қиял – ғажайып 

ертегілердің көркемдік – эстетикалық бітімі, композициясы, іс – әрекеті, 

оқиғалардың бір сызықты /однолинейность/ дамуы, кездейсоқтығы мен 

баяндау тәсіліндегі стильдік формулалар.  

Батырлық ертегі. Бұл топтағы ертегілер туралы В.М. Жирмунский, 

М.О.Әуезов, Е.М. Мелитинский, С.Ю. Неклюдов, С. Қирабаев пікірлері. 

Батырлық ертегілердің тақырыбы – ерлік пен үйлену және неше түрлі 

құбыжық – жауыз күштерімен соғысу екендігі. Негізгі мотифтері: 

кейіпкердің ғажайып тууы, өсуі. Некелік сынақтан өтуі, жаумен соғысуы 

және оның жеңуі. Қиял – ғажайып ертегілері мен көне эпосқа қатысы. «Ер 

Төстік», «Керқұла атты Кендебай» ертегілерінің идеялық – көркемдік 

ерекшелігі, сюжет пен композициясы.   

Новеллалық ертегі. Жанрлық белгілері, қиял – ғажайып ертегілермен 

байланысы. Шытырман оқиғалы болатындығы және ондағы қиялдың 

/вымысл/ атқаратын қызметі. Тақырыбы үй іші, ерлі – зайыптылардың 

адалдығы /«Уәзірдің қызы», «Мархума»/, пайдалы кеңес беру, ғибрат айту 

/«Әке өсиеті», «Үш өсиет», «Әділ патша туралы ертегі»/, әртүрлі қиын 

сәттерде жол табатын ақыл мен тапқырлықты /«Аяз би», «Балтекей бидің 

соты»/ дәріптеу болып келетіндігі. Композициялық құрылымы, көп эпизодты 

болуы, оқиғалардың өтетін жері мен кейіпкерлері. 

Сатиралық ертегі. Жанрлық сипаты. Қоғамдық – әлеуметтік 

қатынастар мен теңсіздіктердің, тұрмыс – тіршіліктің бейнеленуі. Сатира мен 

юмор. Аңқаулық пен қулық. Қожанасыр, Алдаркөсе, Тазша бала бейнелері. 

Әділетсіздікті әшкерелеу: бай, молда, қарақшы образдары. Стильдік 

ерекшеліктері: сюжеттік құрылымы мен тартымдылығы, күлкілі жағдай.  

 

Ертегілерден тыс прозалық жанрлар /аңыздық проза/ 

Аңыз әңгімелер. Анықтамасы мен жанрлық сипаты. Тарихи,мекендік 

/топонимикалық/ және күй аңызы болып бөлінуі. Қиял мен шындықтың 

көрінісі. Тарихи аңыздардың сюжеті мен қаһармандары: Асан қайғы, 

Жиренше, Жәнібек, Абылай, Жошы т.б. Жер-су, елді мекен, тау-тас, өзен-көл 

туралы аңыздар. Күй аңыздарындағы тарихи және жер-су, елді мекен 
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жайындағы әңгімелердің орайлас келуі. Аңыздардың композициясы мен 

баяндау тәсілдері. 

Әпсана/легенды/ Жанрдың анықтамасы. Әпсананың түрлері және 

әңгімеден айрымашылығы. Дүниенің жаратылысы, жерұйық-әулие-әнбиелер 

туралы сюжеттер. Қорқыт, Ескендір туралы әпсаналар. Қиял-ғажайып 

оқиғалардың қызметі. Көркемдік ерекшеліктері. 

Хикая. Жанрдың анықтамасы. Ескі наным-сенім, халық 

демонологиясының көрінісі: албасты, үббе, күлдіргіш, жезтырнақ, сөрел, 

жын-шайтан т.б. Тақырыбы мен баяндау тәсілдері. 

Миф. Жанрлық ерекшеліктері. Мифтік дәуір. Этимологиялық, 

генеологиялық және аспан денелері /космогониялық/ туралы мифтер. Қазақ 

мифтерінің архаикалық сипаты. Мифтің танымдық қызметі. Миф- көркемдік 

ойлаудың бастау көзі.  

 

Эпостық жырлар 

Қазақ эпосның жанрлық классификациясы. Жанрлық- стадиялық 

белгілеріне қарай жіктеу. Көне эпос, қаһармандық /батырлық/ эпос, лиро-

эпос,  тарихи жырлар. Жиналу мен зерттелу тарихы. Шындықтың эпостағы 

бейнеленуі. Эпос пен  тарих. Өлең құрылысы.  

Көне эпос. Көне эпостың анықтамасы мен негізгі белгілері. Сюжеттік 

құрамы мен тақырыбы. Ерлікпен үйлену, ғажайып туылу, өліп-тірілу 

мотифтері. Көне эпостың басқа жанрлармен /миф, аңыз,ертегі/ байланысы. 

Матриархат және патриархат дәуірлерінң көрінісі. Образдар жүйесі: бас 

қаһарман мен адамзатқа қас күштер /дию, пері, дәуі, аждаһа, мыстан кемпір 

т.б./ Әйелдер бейнесі. Ескі наным-сенімдер «Құламерген-Жоямерген» , 

«Дотан батыр», «Мұңлық-Зарлық» жырлары- көне эпостың үлгілері. 

Көркемдік ерекшеліктері, ұлғайту мен әсірелеу.  

 

Батырлық эпос 

Батырлық эпос. Жанрлық белгілері мен жиналу, жариялау, зерттелу 

тарихы. Шығу мезгілдері туралы. Түркі қағанаты, оғыз-қыпшақ , ноғайлы 

дәуірлері мен шапқыншылығы кезінде оқиғалардың бейнеленуі. 

Қаһармандық эпостың тақырыбы мен  халықтық сипаты, идеялық нысанасы. 

Историзм /тарихилық/ мәселесі. Қаһармандық эпос пен көне эпостың 

байланысы, бір-бірімен сабақтастығы. «Қобыланды батыр», «Ер Тарғын» , 

«Қамбар батыр», «Ер Көкше-Ер Қосай», «Ер Шора» жырларының сюжеттері, 

ел қорғау, сыртқы жауларға қарсы күресу идеясы. Образдар жүйесі: бас 

қаһармандары мен олардың жаулары. Әйелдер образы, тұлпар бейнесі. 

Кейіпкерлерді типтендіру мен идеязациялау. Батырлық эпостың 

циклизациялық /тұтастану/ жолдары: өмірбаяндық, генелогиялық, мекендік 

/эпикалық орталық/ және мезгілдік белгілеріне қарай тұтастануы. 

М.Сеңгірбаев жыраудың «Қырымның қырық батыры» жырының циклдену 

жолдары. Эпикалық жырларды шығарушы және таратушы жыршы, 

жыраулардың өнері. Батырлық эпостардың фольклормен байланысының 
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болу себептері:генетикалық, қарым-қатынастың және типологиялық 

ұқсастықтар. Қаһармандық эпостардағы халықтың саяси-әлеуметтік 

жағдайының, жер-су, елді-мекен, тұрмыс-тіршілік, әдет-салт, рухани 

тынысның сәулеленуі. Қаһармандық эпостың поэтикасы. Тізбектеп жырлау. 

Негізгі мотифтер /ғажайып туылу, жедел өсу, үйлену, жекпе-жекке шығу 

соғысу, түс көру т.б./. Ұқсас жерлер /общие места/, қайталаудың түрлері. 

Ауызша жырлау дәстүрі мен стильдің формулалығы. Өлең құрылысы, 

аллитерация мен ассонанс.  

 

Лиро-эпос 

Лиро-эпос. Жанрлық сипаты. Жиналу мен зерттелу тарихы. Сюжеті 

мен тақырыбы, адамның жеке бастың мүддесі және махаббат еркіндігі. Әдет-

ғұрып, салт-сананың лиро-эпос сюжетінен алатын орны, кейіпкерлер 

тағдырымен сабақтастығы. Трагедия және оның болу себептері. Образдар 

жасау ерекшеліктері. Идеялизациялау мен даралу. Қаһармандық эпостан  

айырмашылығы, әлеуметтік-тұрмыстық / «Айман-Шолпан»/ және махаббат 

тақырыбы/ «Қозы Көрпеш-Баян Сұлу», «Қыз Жібек»/. Көшпелі тұрмыс-

тіршіліктен туған жырлар мен шығыс сюжетіне құрылған қазақ дастандары 

немесе романдық эпостары / «Бозжігіт», «Тахир-Зухра», «Жүсіп-Зылиха», 

«Шәкір-Шәкірат» т.б./ . Романдық эпостағы ертегілік, мифтік сарындар. 

Көркемдік ерекшеліктері, стилі, поэтикалық, тілдік өрнегі/теңеу,эпитет т.б./, 

өлең құрылысы.  

Тарихи жырлар. Жанрлық ерекшеліктері. Қаһармандық жырлармен 

байланысы. Тарихи оқиғалар мен тарихи жырлардың арақатысы. Тарихи жыр 

қазақ эпикалық аңыздарының даму барысында белгілі бір кезеңдегі тың 

белес екендігі. Тарихи тұлғалар мен жыр кеціпкерлері /Олжабай, Бөгенбай, 

Абылай, Кенесары, Наурызбай, Арқалық, Досан, Бекет, Жанқожа т.б./. 

Сюжеті мен тақырыбы: Жоңғар феодалдарына, Қоқан, Хиуа хандықтарына, 

ішкі қанаушыларға қарсы күреспен 1916 жылғы көтеріліс туралы жырлар. 

ХУІІ – ХХ ғасырлар арасындағы тарихи оқиғалардың бейнеленуі. Тарихи 

жыр мен тарихи өлеңнің ұқсастықтары мен айырмашылықтары. Тарихи 

жырдың поэтикасы мен стильі композициялық құрылымы.  

 

Айтыс 

Жанрдың сипаттамасы мен зерттелу тарихы. Айтысты мазмұны мен 

тақырыбына, түріне қарай жіктеу. Әдет – ғұрыппен, салтпен байланысты 

айтылатын айтыстар: бәдік, жұмбақ, жар – жар айтыстары. Бәдік наным – 

сенімге, жар – жар үйлену салтына байланысты айтылуы. Бұлар тек дағдылы 

жолды атқару ретінде ғана орындалатын айтыс жанрының ең көне түрі. 

Айтыс үлгісіндегі орындалатын мал мен иесі, өлі мен тірі, мысал өлеңдерінің 

осы жанрға қатысы. Сүре айтыс, түре айтыс, қайым айтыс – айтыс 

формаларының түрлері. Қыз бен жігіт айтысы: «Біржан мен Сара», 

«Кеншібай мен Айсұлу», «Манап қыз бен Молда Мұса» т.б. Айтыстың 

айрықша дамыған түрі – ақындар айтысы. Атақты ақындар айтысының 
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даралық сипаты, әдебиетке ұласуы. /Сүйінбай, Шөже, Кемпірбай, Әсет, 

Жамбыл, Ұлбике, Ырысжан, Майкөт т.б айтыстары/ Айтыста саяси – 

әлеуметтік мәселелердің көтерілуі теңсіздіктің, әділетсіздіктің, қоғамдық 

кемшіліктердің сыналуы, ащы шындықтардың айтылуы. Ақындық шеберлік 

пен тапқырлық. Айтыстың қазіргі сипаты мен дамуы. Айтыс – сынның өткір 

құралы екендігі. Айтыстың көркемдік ерекшеліктері.  

 

Балалар фольклоры 
Балалар фольклорының өзіндік ерекшелігі мен зерттелу тарихы. 

Идеялық – көркемдік табиғаты, атқаратын қызметі. Халық педагогикасымен 

байланысы. Балалар фольклорының жанрлары мен жанрлық түрлері.  

Бөбектерге арналған өлеңдер: бесік жыры, сәблік салт жырлары. 

/Бесікке бөлеу, бесікті аластау, тұсау кесу, өс – өс, т.б. уату өлеңдері./ 

Айтылу себебі мен мезгілі, тақырыбы мен стильдік өрнегі. 

Балалардың өзі орындайтын өлең- жырлар:  арнау – тілек, өлеңдер, 

сұрамақ, тақпақтар, мазақтама, қызықтамалар, өтірік өлеңдер. Жыл 

мезгілдеріне, табиғат құбылыстарына арналып айтылатын арнау – тілек, 

өлеңдеріндегі ескі магиялық түсініктердің көрінісі. Сұрамақ пен мазақтама, 

қызықтама өлеңдерінің танымдық қызметі. Олардағы сұрақ пен жауап. Өтірік 

өлеңдердің көркемдік шарты. Жаңылтпаш пен мазақтау өлеңдерінің 

тәрбиелік мәні.  

Ойын өлеңдері: ойынға шақыру, қаламақ, санамақ, драмалық ойындар. 

Олардың атқаратын қызметі мен құрылысы. Өлең ойындар: тәжікелесу, 

жаңылтпаш, жұмбақтар, балалар айтысы. Бұл топтағы жырлардың ойын – 

сөзге, өлеңге негізделуі. Диолог пен әзіл-оспақ. 

Жұмбақ, жаңылтпаш, төрт түлік туралы, өтірік өлеңдер мен ертегі, 

аңыз әңгімелер жанрларының балалар мен үлкендер фольклорына 

ортақтығын. Балалар фольклорының поэтикасы. Жинақылық, 

қарапайымдылық, ойнақылық, дыбыстық үйлесімдер. Көркемдік бейнелеу 

құралдары мен тәсілдері. 

 

Фольклор мен әдебиет 

Фольклор мен әдебиеттің бір-бірімен тектес, туыстығы. Әдебиеттің 

фольклор негізінде қалыптасатындығы. Ауыз әдебиет дәстүрінің бірте бірте 

жазбаша дәстүрге ұласу тенденциясы. Фольклордың әдебиетке, әдебиеттің 

фольклорға әсері. Өзара байланыс, әдеби-фольклорлық процестердің түрлі 

деңгейінде, түрлі сипатта болатындығы /халықтығы, тақырыбы, идеясы, 

жанры, сюжеті, көркемдік бейнелеу құралдары мен тәсілдері/.  

Түркі халықтарына ортақ ежелгі әдебиеттегі фольклордың әсері. 

Мифтер, аңыз әңгімелер, халық өлеңдері, мақал-мәтелдердің түркі жазба 

ескерткіштерінен алатын орны. Олардың қолданылу себептері. Орхон- 

Енисей жазбаларындағы ерлік пафос пен эпостық жырлардың өрелестігі. 

«Қорқыт Ата кітаб», «Оғызнаам», т.б. көне түркі жазба ескерткіштерде 

кездесетін қазақтың миф, ертегі, хикая, эпос жанрындағы сюжеттер. ХV – 
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ХVІІ ғасырлардағы жыраулық поэзия мен фольклордың байланысы. 

Жыраулар поэзиясының әдебиеттік және фольклорлық сипаттары. Олардың 

репертуарларында ұжымдық пен авторлық шығармалардың ортақ болуы. 

Ауызша айтылуына байланысты бұл дәуірдегі әдебиетте ұқсас қайталаулар 

ортақ, көркемдік құралдар мен тәсілдердің кездесетіндігі. Стиліндегі 

формулалық өзгешеліктер. Толғау, арнау өлеңдерінің фольклорға қатысы. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Фольклордың пайда болу жөніндегі мектептер (мифтік теория, 

ауысып алу теориясы, тарихи мектеп). 

2. Тұрмыс-салт өлеңдерінің жиналуы мен зерттелуі. Отбасы ғұрып 

фольклоры 

3. Наурыз өлеңдері және еңбек-кәсіпке байланысты шығармалар. 

4. Бақсы сарыны, арбай-байлау және бата тілек өлеңдері. 

5. Лирикалық өлеңдер және оның түрлері 

6. Кіші жанрлар. Мақал-мәтел, жұмбақ, жаңылтпаш. 

7. Шешендік өнер тарихы және оның қоғамдық қызметі. 

8. Төле, Қазбек, Әйтеке билердің мұрасы 

9. Аңыздық прозаның түрлері. 

10.  Хикая жанрының ерекшеліктері. 

11. Ертегілік проза және оның түрлері. 

12.  Эпикалық жырларды орындайтын ақын-жыршы, жыраулар 

13. Тарихи жырлар және өмір шындығы 

14.  Эпостың тұтастану мәселесі 

15. Айтыс өнері. Қазіргі айтыс. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақ фольклорының зерттелуі 

2. Отбасы ғұрып фольклорын топтастыру мәселесі 

3. Ш. Уәлиханов. Қазақтағы шамандықтың қалдығы 

4. В. Радлов, Ш. Уәлиханов тұжырымдары, жіктеуі 

5. Мақал-мәтелдерді тақырыптық топтау, жаттау. 

6. Кіші жанрлардың зерттелуі 

7. Төле, Қазыбек, Әйтеке билердің шешендік сөздері 

8. Ертегілердің зерттелуі 

9. Аңыздық прозаның түрлері, жанрлық сипаттама. 

10. Жамбыл және фольклор. «Сұраншы» 

11. Мұрын жырау және «Қырымның қырық батыры». 

12. Тарихи өлең мен тарихи жырлардың ұқсастықтары мен      

айырмашылықтары 
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13. «Айман-Шолпан» жыры. Жыршы, жырау, ақын. 

14. Айтыстың публицистикалық қырлары 

15. Балалар фольклорының жанрлық түрлері, ерекшелігі. 

 

 

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Отбасы ғұрып фольклорын топтастыру мәселесі 

2. Үйлену салтына және адам қайтыс болғанда айтылатын мұң-шер 

өлеңдері отбасы ғұрып фольклоры деп жіктелуі.  

3. Үйлену салтының жанрлық сипаты және тұрмыс тіршілікпен 

байланыста болуы.  

4. Шешендік өнер  табиғаты мен қызметі 

5. Шешендік өнер тарихы, қара сөз бен өлең формаларының аралас келуі.  

6. Шешендік сөздердің басқа жанрлармен байланысы және қызметі мен 

эстетикалық-тәрбиелік мәні.  

7.Тұрмыс салт жырларының зерттелуі 

8. Ш.Уәлиханов, В.Радловтың жіктеулері.  

9. Жанрдың сипаттамасы мен анықтамасы.  

10. Тұрмыс-салт өлеңдері мен еңбек процестері және түрлі салт, ырым, 

наным-сенімдермен байланысы, қазіргі зерттелу жайы.  

11. Халық ақындары және фольклор 

12. Халық ақындарының шығармаларында фольклордың дәстүрлі, 

бейнелеу құралдарының ұшырасып отыратындығы.  

13. Кейбір халық ақындары фольклорлық аңыз негізінде дастандар жазуы.  

14. Кейбір халық ақындарының эпикалық жырлардың дамуына 

айтарлықтай  үлес қосуы.  

15. Тарихи өлең мен жыр 

 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

Негізгі: 

1. Сейітжанұлы. З. Қазақ халық әдебиеті. – Алматы, 2013. 

2. Ғабдуллин. М. Қазақ халқының ауыз әдебиеті. – Алматы. 2004. 

3. Садырбаев. С. Қазақ халық әдебиеті. Хрестоматия. – Алматы, 

2000. 

4. Қазақ әдебиетінің тарихы. І том, – Алматы, 2008. 

 

Қосымша: 

1. Әуезов М. Әдебиет тарихы. – Алматы, 2001 

2. Қазақ тарихи жырларының мәселесі. – Алматы, 2009 

3. Қазақ фольклористикасының тарихы. – Алматы, 2004 
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4. Садырбаев С. Халық әдебиетінің тарихи негіздері. – Алматы, 

2002 

5. Уахатов Б. Қазақтың халық өлеңдері. – Алматы, 2008 

6. Дәдебаев Ж. Бөлтірік Әлменұлы және қазақ шешендік өнері. – 

Алматы, 2006 

7. Қоңыратбаев Ә. Қазақ фольклорының тарихы. – Алматы, 2010 

8. Жұмалиев Қ. Қазақ эпосы мен әдебиет тарихының мәселелері. – 

Алматы, 2007 

9. Бердібаев Р. Қазақ эпосы. – Алматы, 2003 

10. ҚасқабасовС. Халық прозасы. – Алматы, 2004 

11. Ыбраев Ш. Эпос әлемі. – Алматы, 2006 

12. Сейітжанұлы З. Тарихи эпос. – Алматы, 2002 

13. Жармұхамедов К. Айтыстың даму жолдары. – Алматы, 2013 

14. Ісләмжанұлы К. Рухани уыз. – Алматы, 2011 

15. Қазақ әдебиетінің тарихы. – Алматы, 2012. – 2 кітап, 1 том. 

16. Бабалар сөзі. Көп томдық. 

17. Ысмайлов Е. Ақындар. – Алматы, 2003 

18. Валиханов І.І. Собрашие сочинений. В. 5-т. – Алматы, 2008 

19. Марғұлан Ә. Ежелгі жыр, аңыздар. – Алматы, 2005 

20. Сейдімбеков А. Мың бір маржан. – Алматы, 2007 
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ЕDКА 2208 – ЕЖЕЛГІ ДӘУІРДЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Сағындықов Н.Б. – филология ғылымдарының кандидаты, қазақ 

әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасының аға оқытушысы 

 

Пікір жазғандар: 
Тебегенов Т. – филология ғылымдарының докторы, Абай атындағы 

Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры 

Жақсылықов А. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті» атты негізгі пәннің басты мақсаты 

мен міндеті – біздің заманымызға дейінгі сақтар мен ғұндардың жазу-

сызуларынан бастап, заманымыздың VІ-ХІV-ғасырларында қалыптасып 

дамыған түркілік жазба әдебиетімізге байланысты біртұтас ұғым-түсінік 

қалыптастыру. Ежелгі дәуірдегі әдебиетті көне тарихпен, көшпенділер 

мәдениетімен сабақтастыру. Әдебиеттің дәуірлік кезеңдерін жүйелеу. Әр 

дәуір әдебиетінің өз ерекшеліктерін аңғару. Әдеби-мәдени және тарихи 

мәндері бөлекше жазба ескерткіштер мен әдеби мұралардың мазмұны мен 

көркемдік мұратын талдау. Қазақ әдебиетінің кейінгі дәуірлерімен 

байланысын және ортақ ұқсастық-бірліктерін айқындау. 

Негізгі оқу бағдарламасында ежелгі және орта ғасырларда өмір кешкен 

көркемсөз өкілдерінің негізгі шығармалары мен сол шығармалардың тууына 

дәнекер болған тарихи жайлардың қысқаша себеп-салдарлары аталып 

беріледі. Сондай-ақ, оқу жоспарына сай өтілетін дәрістік және тәжірибе 

сабақтарының тақырыптары, студенттердің өзіндік жұмыстарының және  

студенттердің оқытушымен өзіндік жұмыстарының тақырыптары арнайы 

беріліп отырады.  

Әдебиетіміздің бұл кезеңдерін қарастыру 30-жылдары бастау алса, 50-

жылдардың аяғында әдебиеттің ежелгі дәуірін зерттеу мәселелерін 

Бейсенбай Кенжебаев көтерді. Бүгінгі таңда әдебиеттану ғылымында Ә. 

Марғұлан, Ә. Қоңыратбаев, Х. Сүйіншәлиев, М. Жолдасбеков, Н. 

Келімбетов, А. Қыраубаева, А. Егеубаев,  Ш. Ыбыраев, т.б. ғалымдардың 

қазақ әдебиетінің тарихын жүйелеп-зерттеудегі еңбектері бар. Қазақстанның 

тәуелсіздік алуына байланысты көне тарих беттері ашылуда. Соңғы 

жылдарда ежелгі әдебиетті зерттеудегі жаңаша бағыттар, тың деректер мен 

соны аудармалар шыға бастады. Негізгі оқу бағдарламасы басты ғылыми 

жаңалықтарды ескеру негізінде түзілді. 

Пәннің оқу міндеттерін төмендегідей түйіндеуге болады: 
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– «Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті» пәнін оқыту арқылы студентке төл 

әдебиетіміздің тарихын, оның қалыптасу үдерісін, әр түрлі даму кезеңдерін 

және зерттелуі мен зерделенуі туралы білімді жинақтау; 

– осы күнге дейін өзінің көркемдік мәнін, эстетикалық сипатын 

жоймаған «Күлтегін», «Тоңұқұқ», «Оғыз қаған», «Қорқыт ата кітабы», 

«Диуану луғат ат-түрік», «Құтты білік», «Даналық кітабы», «Ақиқат сыйы», 

«Гүлістан бит-түрки», «Махаббат нама», «Қисас-ул әнбия» тәрізді жазба 

ескерткіштердің табылуы мен аударылуын, олардың мазмұн-мағынасын, 

әдеби ерекшеліктерін, көркемдік мұратын білдіру; 

– аталған жазба ескерткіштердің әдеби-көркемдік жағынан өзінен 

кейінгі әдебиетті дамытып-байытудағы орны мен маңызын түсіндіру; 

– жекелеген жазба ескерткіштер мен көркем туынды үлгілерінің 

мәтінін өз бетімен оқып-талдауына және әдеби-ғылыми тұрғыдан терең 

зерттеп-шұғылдануына мүмкіндік беріп, жағдай жасау; 

–  «Күлтегін», «Тоңұқұқ», «Оғыз қаған», «Қорқыт ата кітабы», «Диуану 

луғат ат-түрік», «Құтты білік», «Даналық кітабы», «Ақиқат сыйы», «Гүлістан 

бит-түрки», «Махаббат нама», «Қисас-ул әнбия» тәрізді жазба 

ескерткіштердің болашақта орта және орташа оқу орындарында оқытудың 

әдіс-тәсілдерін игерту. 

Курс мазмұнын меңгеру нәтижесінде студент:  

– әдебиеттану біліміндегі ғылыми мектептер мен ғылыми бағыттардың 

даму логикасы турасында; 

– әдебиеттану саласындағы және оның қазіргі бағыттарындағы кәсіби 

білімді игеру, жинақтау, жеткізу және оңтайлы қолдана білу амалдары 

турасында; 

– әдебиеттануды жан-жақты дамытудағы жаңаша ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологияларды қолдану және олардың 

терминологиясын игеру турасында 

толық түсінікке ие болуы тиіс; 
– қазақ әдебиеті тарихындағы әрбір ғылыми бағыттың негізін 

салушыларын, сондай-ақ ғылыми мектептерді қалыптастырушыларын және 

олардың әдебиет турасындағы ғылымға қосқан үлестерін; 

– әдебиеттану, түркітану және әдебиет тарихы саласындағы негізгі 

тұжырымдар мен тұжырымдамаларды, олардың қазіргі жай-күйі мен даму 

келешегі жайлы;  

– әдебиеттің қоғамдағы қызметі, қазіргі әдебиеттануды ғылыми 

зерттеудің әдіс-тәсілдері жайлы 

білуі тиіс; 

– ежелгі әдебиет пәнінің өзекті мәселелері мен шешімін таппаған 

сұрақтардың жоспарын құруға және шешімі мен жауабын табуға, оларды 

салыстыра зерттеудің қажетті әдістерін пайдалана; 

– қиындық деңгейі түрлі қалыптан тыс міндеттерді орындау үшін 

түркітану ғылымның тұжырымдамалық және әдіснамалық аппаратын 

пайдалана; 
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– ғылыми ортада аталған пәннің мәселелеріне қатысты пікір айтуға, 

заманауи компьютерлік технологиялар мен оқытудың интерактивті әдістерін 

пайдалана отырып, практикалық шеберлікпен қолдана; 

–  ежелгі әдебиет пәнінен алған білімін тек отандық ғылыми ортада 

ғана емес шетелдік ғылыми орталықтарда қолдана; 

– түркітану ғылымында жоғары көрсеткіштерге қол жеткізу үшін өзін-

өзі жетілдіру мен өзін-өзі дамыту, ғылыми /техникалық/ технологиялық 

салада мәселелерді шешу мақсатында әлеуметтік өзара қарым-қатынас пен 

әріптестікті пайдалана 

алуы тиіс; 

– әдебиеттану саласында кәсіби білім алу және мәселені шеше білу; 

– ғылыми әдіснаманы қолдана білу және ғылыми білімді топтастыру 

мен жүйелей алу; 

– ғылыми әдебиетті түсініп, талдай білу, әдебиттанудағы мәселені 

әртүрлі көзқарастармен салғастыра білу, теориялық негіздемені саналы түрде 

таңдай білу; 

– әдебиет тарихы саласындағы өзіндік жұмысқа қажетті және 

жеткілікті нақты тілдік материалдарды талдау;  

– ғылыми пікірталастарға қатысу, баяндамалар оқу, ауызша, жазбаша 

және виртуалды (ақпараттық желілерге орналастыру) түрде жеке зерттеуінің 

материалдарын ұсыну; 

– әдебиеттану саласындағы бар әдістемелердің негізінде дәлелденген 

қорытындылар мен нәтижелерді түйіндей отырып, ғылыми жетекшімен бірге 

локалды зерттеу жүргізу 

дағдысына ие болуы тиіс; 
– кәсіби ғылыми, инновациялық және педагогикалық қызметтерде; 

– теориялық және қолданбалы зерттеулерді ұйымдастыру, өткізу және 

жүзеге асыру шараларында; 

– қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі әртүрлі дереккөздерден 

әдебиеттанушылық білімін шығармашылық бастама тұрғысынан әрдайым 

жаңғыртып тұруда және өзінің кәсіби біліктілігін күшейте отырып, алған 

білімдерін түсіндіруде, жүйелеуде, талдауда, жинақтауда;   

– ғылыми шолулар, аннотациялар дайындауда, рефераттар және 

жүргізілген зерттеу тақырыптары бойынша библиографиялар құрастыруда, 

негізгі библиографиялық дереккөздер мен іздеу жүйелерін білуде; 

–  әдебиеттанудың даму заңдылықтарын жүйелі түсінгендігін, әдебиет 

тарихының қазіргі және арнайы терминологиялық аппаратын игергендігін, 

сонымен қатар ғылыми диалогта және көпшілік алдында сөйлеген сөзінде өз 

көзқарасын өркениетті түрде дәлелдей білетіндігін көрсете отырып, ғылыми 

дискурстың әртүрлі жанрлар мен сөйлеу типтері түріндегі теориялық және 

қолданбалы зерттеулер нәтижелерін жинақтап қорытуда  

білікті болуы тиіс. 

Аталмыш пәнді оқуға қажетті алдыңғы пәндердің тізімі:  
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«Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті» пәнінің материалы бакалавриаттың 

әдебиеттану циклінің пәндерін, атап айтқанда: Әдебиеттануға кіріспе, 

Әдебиет теориясы, Қазақ халқының ауыз әдебиеті және т.б. оқу нәтижесінде 

алынған білімдерін ескере отырып құрастырылды.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1 Біздің заманымыздан бұрынғы VІІ ғасырдан бастап заманымыздың V 

ғасырына дейінгі кезеңдердегі сақтар мен ғұндардың мәдениеті мен 

әдебиеті. 

2 Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет (V-VІІІ ғ.ғ.). 

3 Оғыздардың әдеби жәдігерліктері. 

4 әл-Фараби (ІХ-Х ғ.). 

5 Жүсіп Баласағұни (ХІ ғ.). 

6 Махмұт Қашқари (ХІ ғ.). 

7 Ахмет Йасауи (ХІІ ғ.). 

8 Ахмет Жүйнеки (ХІІ ғ.). 

9 Сүлеймен Бақырғани (ХІІ ғ.). 

10 «Қисса Жүсіп» (1212-1233 ж.ж.). 

11 «Қисас-и Рабғузи» (1310 ж.). 

12 «Хұсрау уа Шырын» (1341-1342 ж.ж.). 

13 «Жұмжұма сұлтан» (1370 ж.). 

14 «Гүлстан бит-түрки» (1391 ж.). 

15 Төлтума әдебиет. «Махаббат-нама» (1353 ж.). 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті» пәнінің басты мақсаты б.з.б. жазу-

сызулар мен заманымыздың VІ-VІІІ ғасырларындағы Түркілердің тастағы 

жазуларынан бастап,  ІХ-ХІV ғасырлардағы ортақ жазба әдебиетімізді оқыту. 

Сол арқылы ежелгі әдебиетіміздің сақ, ғұн, түрік дәуірлерінен қалыптасып, 

одан Алтын Орда мемлекеті тұсындағы көшпенділер мәдениетімен, 

тарихымен жалғасатындығын саралау. Ежелгі және орта ғасырлардағы 

авторлардың шығармаларын зерделеу нәтижесінде филолог-педагог 

мамандығын алып шығатын студенттерге, яғни ертеңгі ғалым әрі мұғалім 

қауымы үшін маңызы зор мәселелердің оқыту әдістемелерін жан-жақты 

игерту.  

Пәннің оқу міндеттерін төмендегідей түйіндеуге болады: 

- ежелгі әдебиет пәнін оқу барысында оның дәуірлері мен 

кезеңдерін зерделеу; 

- жазба деректер немесе көшірме нұсқалар арқылы жеткен әдеби 

ескерткіштердің мазмұн-мәнін таныту; 
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- жазба ескерткіштер мен әдеби мұралардың өзіндік ерекшеліктері 

мен көркемдік мұратын таныту; 

- ежелгі ескерткіштердің өз заманында әдебиетті байытудағы 

маңызы және кейінгі дәуірлердегі мұралармен, оның ішінде қазақ 

әдебиетімен байланысын қарастыру; 

- ежелгі әдебиет пәнін орта мектептерде немесе орта білім 

орындарында оқытудың маңыздылығын және заманауи әдістерін меңгерту. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ЕЖЕЛГІ ДӘУІРДЕГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ 

 

Біздің заманымыздан бұрынғы VІІ ғасырдан бастап 

заманымыздың V ғасырына дейінгі кезеңдегі ежелгі жәдігерліктер мен 

әдебиет үлгілері.  

Қазіргі Қазақстан жерінде біздің заманымызға дейінгі VІІ ғасырлардан 

заманымыздағы V ғасырлар арасында сақ, ғұн, үйсін тайпалары өмір сүрген. 

Тілі – түркі тілі, жазуы – түркі жазуы болғандығы жөніндегі бұлтартпас 

деректер. Геродоттың «Тарих» кітабындағы деректер. Ғұн, үйсін 

тайпаларының өмір тіршілігі жайындағы Сыма-Цянның «Жылнама», Бань-

Гудың «Ханнама» кітаптарының маңызы. 

Тарғытай, оның үш ұлы: Арпоқсай, Ылпоқсай, Қолоқсай туралы аңыз. 

Шаңырақты кіші ұл иелену дәстүрінің түпкі көрінісі. Осы аңыздың қазақта 

жұмбақ түрінде айтылуы (түрен, балта, мойынтұрық, шөмішті тұспалдау). 

Тарғытайдың Ер Тарғын атымен есте қалуы. 

Алып Ер Тұңға. Фирдоусидің «Шаһнамасындағы» Афрасияб, 

«Авестада» Франграсиан екендігі. Ол туралы жоқтау жырының Қашқари 

«Жинағында» (ХІ ғ.) берілуі. 

Тұмар патшайым – ұлы сақ даласының билеушісі. Жаулап алмақ 

болған Кир патшаның жансыз басына жиіркене қарап тұрып: «Аңсағаның қан 

еді, іш енді соны», – деп қан толтырған сабаға тығып, өзенге лақтыруы. 

Ел тағдыры үшін жанын қиған Ширақ батыр. Өз бақытынан ел 

бақытын артық санаған Зарина сұлу. Тұмар мен Зарина үлгісінің Қарлыға, 

Гүлбаршын, Гүләйім бейнелерінде сақталуы. 

Көшпелі сақтардың ұлы, әйгілі шешен Анақарыс (Анахарсис). 

Ғұн билеушісі Мөде (Мөте, Боғда) ерліктері жайлы аңыздар. 

Түркілердің киетегі (төтемі) – «Көк бөрі» аңыздары. Есіктен табылған 

заманымыздан бұрынғы жазу-сызулар мен жазба деректер. Алтын адамның 

жанындағы тостағандағы жазу. Деректі жазу бар жерде әдебиеттің де 

болатындығы. 

 

Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет (V-VІІІ ғ.ғ.). 

Бұмын қағанның (Елхан) түрк тайпаларының басын қосып, Түрк 

қағанатын құрғандығы. Бұмынның мұрагерлері Мұқан қаған мен Естемі. 
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Елтеріс қағанның түрктерді тауғаштардан азат етуі. Күлтегін мен Білге қаған, 

Тоңұқұқтың тұсындағы Түрк қағанаты.  

«Орхон ескерткіштері», оның жазылу себебі. Зерттелуі. Ескерткіштің 

кілтін табудағы белгілі ғалымдар В. Томсен мен В.В. Радловтың еңбектері. 

Орхон жазуларының жанры. И.В. Стеблеваның, Қ. Өмірәлиевтің, Ғ. 

Айдаровтың, М. Жолдасбековтің пікірлері. Жырдың қазақтың дәстүрлі 

эпосымен ұқсас екендігі. Ортақ ұқсастық-бірліктері: тақырыбы, көтерген 

мәселесі, көркемдеу тәсілдері, сөз қолданысы тұрғысынан қарастыру. 

Жырдың туындыгері кім? Йоллық тегін, Тоңұқұқ туындыгерлігі жөніндегі 

пікірлер. «Тегін» және «құл» сөздерінің мағынасы (Қашқари сөздігінде). 

Орхон жазуының мазмұны мен айтар ойы. Білге қағанның ел-жұртқа 

үндеуі. Жырдағы айтылатын негізгі мәселе елдің тәуелсіздігі, береке-бірлігі 

екендігі. Ұрпақтарға өсиеті. Түріктердің 630-680 жылдары тәуелсіздік 

тізгінінен айырылып қалу себебін түсіндіруі. Бұмын, Естемі қағандардың 

орнына отырған хандардың біліксіздігін сынауы. «Жаным – арымның 

садағасы» дейтін дәстүрлі жан-дүниесінің көрінісі. Көк Тәңірі мен түрктердің 

қасиетті жер-суы, Елбілге анадан Елтеріс атты ердің тууы. Қаһармандары: 

Білге қаған, Күлтегін, Тоңұқұқ. 

Жырдағы оқиғаны ұйыстырушы негізгі тұлғаның Күлтегін екендігі. 

Оның он жасында ер атанып, он алты жасқа келгенде ел-жұртын молайтқаны. 

Отыз бір жасқа дейінгі ерліктері, елге қорған бола білгендігі, қырық жеті 

жаста қаза табуы. 

Білге қаған халқының қамын ойлап, күндіз отырмаған, түнде 

ұйықтамаған Елбасы екендігі. Көрші тайпалардың бағалауы. 

Тоңұқұқ бейнесінің «Оғыз қаған жырындағы» ұлық Түрік және 

қазақтың Бұхар жырауымен ұқсастығы. Қара Ертісті жайлаған қарлықтардың 

Сәбек тайпасынан шыққандығы. Тоңұқұқ – сол кездегі түрк қағанатының 

саяси-әлеуметтік және әскери ісінің барлығын өз қолынан өткерген дана 

абыз. Тоңұқұқтың ұрпағы – Тәтетұнға туралы мәлімет. 

Оғыз дәуіріндегі әдеби жәдігерліктер (ІХ-Х ғ.ғ.). 

Түркі халықтарының тарихында тұтас бір дәуірдің болмыс-бітімін, 

таным-түсінігін, тұрмыс-тіршілігін, салт-дәстүрін, сана-сезімін көрсететін 

айырықша жәдігерліктер біздің заманымызға дейін жетіп отыр. Олар «Оғыз 

қаған жыры» мен «Қорқыт ата кітабы». Бұл ескерткіштер ІХ-Х ғасырлардағы 

түркілердің тарихи-қоғамдық және әлеуметтік жағдайларын бейнелеп қана 

қоймайды, сонымен бірге өзіндік дүниетанымын көрсетіп береді. Оғыз 

дәуірінен жеткен асыл мұралар әдеби тұрғыдан қарастырылып, олардың 

мазмұны, тақырыбы, жанры, көркемдік ерекшеліктері, композициялық 

құрылымы тұрғысынан жан-жақты ашылады. Нақты дерек көздеріне, 

шетелдік түркітанушы ғалымдардың, сонымен қатар қазақ ғалымдарының 

еңбектеріне сүйене отырып қазақ әдебиеті тарихындағы Оғыз дәуірінің орны 

бағаланады.  

Оғыздар мен Оғыз қағанға қатысты деректер берілген Абілғазы 

Бағадүрханның «Түркімен шежіресі» мен «Түріктер шежіресі» еңбектері. В. 
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В. Бартольдтың оғыздар тарихы туралы зерттеулерінің құндылығы. Н. Я. 

Бичурин,  В. А. Гордлевский, С. П. Толстов, А. Ю. Якубовский, т.б. белгі 

ғалымдар еңбектеріндегі оғыздар жайындағы дереккөздер мен мәліметтер. В. 

М. Жармунский, Ә. Марғүлан, т.б. ғалымдардың осы мәселеге қатысты ой-

пікірлері. «Қорқыт ата кітабын» зерттеуде зор үлес қосқан В. В. Бартольд 

еңбегі. Кейін оның бастамасын шәкірттері В. М. Жирмунский мен А. Н. 

Кононовтардың жалғастырғандығы. Сондай-ақ, бұл ескерткішті зерттеуге А. 

Н. Самойлович, В. В. Вельяминов-Зернов, К. А. Иностранцев, А. Ю. 

Якубович сияқты ғалымдар да мол еңбек қылғандығы. X. Г. Көроғлы, Ә. 

Марғұлан, X. Сүйіншәлиев, Ә. Қоңыратбаев, Б. Ысқақов, М. Байділдаев, Ш. 

Ыбыраев зерттеулері.  

 

ОРТА ҒАСЫРЛАРДАҒЫ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ 

 

Ислам дәуіріндегі әдебиет және әл-Фараби (ІХ-Х ғ.ғ.).  
Араб халифатының құрылуы. Ислам мәдениетін жасаудағы қазақ 

жерінен шыққан ғалымдар мен ақын-жазушылардың орны. Мұсылман 

мәдениетінің көне антикалық мәдениет дәстүрі мен шығыс дүниесі 

өркениетін біріктіру арқылы Еуропалық Оянушылықтың негізін 

жасағандығы. Ислам дінін таратудағы Мұхаммед пайғамбардың рөлі. Құран 

– адамзат мәдениетінің ірі ескерткіштерінің бірі. Құрандағы ежелгі шығыс 

мифологиясы. 

Орта ғасырда Араб халифатының ықпалында болған Азия, Африка, 

Индия мен Испанияға дейінгі жерлерде біртұтас мұсылман мәдениеті 

жасалғандығы.  

ХІ-ХІІ ғасырларда Шығыс Түркістан, Жетісу, Сырдария, Талас, Шу 

өңірлерінде Қарахан мемлекетінің құрылуы. Орталығы: Баласағұн мен 

Қашқар қалалары болғандығы. Ғылым, әдебиет және жалпы мәдениеттің 

дамуы. Қала өркениеті. 

Өмірі, шығармашылығы. әл-Фараби және музыка. «Музыканың үлкен 

кітабы» еңбегі. Бұл күрделі еңбекте музыканың тарихы, табиғи 

заңдылықтары, дыбыстардың табиғаты, жеке дауыспен көп дауысқа айналу 

құбылысын талдағандығы. Тоғыз шекті музыка аспабы туралы 

тұжырымдары. Осы еңбегінің Еуропада музыка тарихынан көптен оқытылып 

келе жатқандығы. 

әл-Фарабидің грек оқымыстылары Платон, Аристотель, Пифагор, 

Евклид еңбектерін араб тіліне аударып, дамытуы. «Жоғарғы табиғаттану 

негізі» еңбегі. Шығыс пәлсафасының тереңдігін, көне тылсымын қорытқан 

шығарма екендігі. «Бүкіл ғалам нұр – сәуледен пайда болған» деген ойы. 

әл-Фараби ойшыл. әл-Фараби және Абай. Екі алыптың көзқарасындағы 

ұқсастықтар: «Адамзат өз мекенінде тәртіппен, жарастықты жәрдеммен, 

үнемділік өлшеммен, ынсаппен өмір сүруі керек» деген тұжырымы. әл-

Фараби және математика. әл-Фараби – әдебиеттің тегі мен түрін зерттеуші. 

«Өлең өнерінің қағидаларың трактаты. Әл-Фараби – ақын. Өз тұстарының 
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бағалауы. Өлеңдері: «Қашықтасын туған жер, қалың елім», т.б. «Қайырлы 

дала адамдарының көзқарасы» атты трактатындағы Томас Мор, Жан Жак 

Руссо, Кампанелла, Фирдоуси, Низами, Сұлтанмахмұт ойларымен 

ұқсастығы. «Екінші ұстаз» атануы. әл-Фараби дүниетанымындағы 

оянушылық көріністері. 

Еңбектерінің зерттелуі. А. Машанов, А. Көбесов, А. Қасымжанов, т.б. 

ғалымдардың еңбегі. Фарабитану ғылымының қалыптасуы мен дамуы. 

Қорытындысында: әл-Фараби – әлемдік өркениетке зор үлес қосқан ғалым. 

Отырар өркениеті. Отырардан шыққан ғалымдар: Әбу Ибраһим Исхаһ бин 

Ибраһим әл-Фараби. «Әдеби жинақ» еңбегі. Исмаил әл-Жауһари, т.б. 

Жүсіп Баласағұни (ХІ ғ.). Баласағұн (Тараздың маңайы) қаласында 

туып-өскен Жүсіп Баласағұнидің «Құтты білік» (1069-70) кітабымен әйгілі 

болғандығы. Зерттелуі, аудармалары, басылымдары. «Құтты біліктің» 85 

тараудан тұратындығы. Шығыс патшаларының көшіртіп алып оқығандығы. 

Баласағұнидің даналық ойлары. Адам және оның кемелдену жолдары. 

Ғылым іздеу, ізгілік, даңқ пен дәулетке мастанбау, әділет жолын қуу, ажал 

есігіне адамшылықты аттамай кіру, т.б. Адамдық қасиеттерді іздеу – ізгілік 

үшін. Тіл, білім, қайырымдылық туралы тараулары. Адамгершілік, руханият 

– «Құтты біліктің» негізгі өзегі. 

Кітаптың кейіпкерлері: Әділет, Бақыт, Ақыл, Қанағат. Төрт үйлесім, үш 

тұтастық туралы шығыс ілімі. Кітаптың сұрақ-жауап, диалог түрінде 

жазылуы. 

Баласағұни мен Қорқыт ата, Абай ойларының ұқсастығы. Кемел адам, 

кісіні абыройлы ететін сипаттар, ғылымды ізгілік жолына пайдалану: «Бес 

нәрседен қашық бол». «Үйлену туралы» тарауы: Адал жар табу, тәрбие 

мәселесінің көтерілуі. Жаратушыны сүю. Кемел мемлекет арманы. 

Жауанмәртлік пәлсафасы. Сүю – жан бейнеті. Өмірдің өтпелілігі туралы 

ойлары. Имам Ғаззали дүниетанымымен сабақтастығы. 

«Құтты біліктегі» қанатты сөздердің бүгінгі қазақ мақалдарымен 

ұқсастығы. Хас Хажыптың қызметі мен қасиеттері. Ақындар, көпестер, 

бітігші, уәзір, елбасы, қазынашының қызметін суреттеуі. Табиғат суреттері. 

Танымдық, тәрбиелік мәні. 

В.В. Бартольд, Е.Э. Бертельс, А.Н. Самойлович,  А.Н. Кононов, С.Е. 

Малов және қазақ ғалымдары Х. Сүйіншәлиев, А. Егеубаев, М. 

Мырзахметов, Ә. Дербісәлиев, т.б. зерттеу еңбектері.  

Махмұт Қашқари (ХІ ғ.). Өмірі туралы деректер. М. Қашқари – 

тұңғыш түрк филологы. «Диуани лұғат ит-түрк» жинағы. Бұл кітаптың қазақ 

әдебиетіне, тіліне, тарихына, этнографиясына қатысты қайнарлардың бірі 

екендігі. 6800 түрік сөзіне араб тілінде түсінік бергендігі. 

Зерттелуі: Стамбұлдан басылып шығуы (1915-1917). Неміс, түрік, 

өзбек, ұйғыр, қазіргі қазақ тіліндегі аудармалары. «Жинақтағы» ауыз 

әдебиеті үлгілері: жырлар, мақал-мәтелдер, оның бүгінгі қолданыстағы қазақ 

мақалдарымен бірдейлігі. «Қонақ келсе, құт келер», «Екі бура үйкелісер, 

ортасында сона жаншылар», «Құрғақ қасық ауызға, құр сөз құлаққа жақпас», 
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«Көсеуі ұзын болса, қолы күймес», т.б. көптеген мақалдардың бүгінге дейін 

айтылатындығы. 

«Жаз бен қыстың айтысы» өлеңі. Қазақ даласының мекен-жайлары 

туралы деректер. Окс (өгіз), Еділ Өзендері, Баласағұн, Испиджаб, Тараз, 

Сығанақ, Қарнақ т.б. жер-су атаулары. Түріктер туралы. Жиі кездесетін 

есімдер: Құстегін, Алыптегін, Құлтегін, Атыш, Сәбит т.б. түркілердің жыл 

қайыруы, тағамдары. 

Алып Ер Тұңға – түркі көсемі туралы жоқтау жыры. М. Қашқаридің 

әлемге Фирдоуси «Шаһнамасы» арқылы мәшһүр болған Афрасияптың 

(Махмұт Қашқариде: Алып Ер Тұңға) тарихи тұлға екенін анықтап 

бергендігі. Тұрған жері, жақындары туралы деректер. Алып Ер Тұңғаның 

өлімнен қашуы туралы аңыз. Оның Қорқыт аңыздарымен ұқсастығы. 

 Жинақтағы насихат – дидактикалық өлеңдер. Сопылық поэзияға тән 

көзқарастары: уақыттың тез өтпелілігі, қанағатшылдыққа шақыруы, жақсы 

қасиеттерге ұмтылу. Табиғат суреттері, ғашықтық жырлары. 

Ахмет Йасауи (ХІІ ғ.). Ақын, ойшыл, ұстаз, бүкіл түркі жұртына 

имандылық нұрын шашқан діни қайраткер, діни ағартушы, жаңа сопылық 

ағымның пірі. 

Өмірі. Шығармалары. Ақынның ұстаздары – Ақата, Арыстан баба. 

«Ұстаздың ұртындағы құрма». «Хикметтер» кітабы адамгершілік, ізгілік 

жолына үндейтіндігі, күпірліктен сақтандыратындығы. Дінді құрметтеу, 

имандылық, адамгершілік мәселесі. Йасауидің даналық ойларының 

Баласағұни мен Абай пәлсафасымен үндестігі. Ол ойлардың бір арнадан 

тарағандығы. Өсиет-өнегелік мәні. 

Йасауи – ойшыл. Сопылық дүниетамның мағынасы. Негізгі ойы – 

адамның Аллаға шексіз махаббаты екендігі. Йасауи «Хикметтеріндегі» 

ғашықтық, Алланы сүю, жаратушыға іңкәрлік мағынасында берілетіндігі. 

Халуат: Ел-жұрттан аулақтану. Жаратқан Аллаға сыйынып, құдіретінің 

шексіздігі мен руханияттың мағынасын ұғу, пенделік тіршіліктен баз кешіп, 

жан дүниені тазарту, жоғарғы рухитанымға үңілу, діни-пәлсафалық 

еңбектерді оқып, іздену. 

Йасауи «Хикметінде»: Алланы тану адамның өзін-өзі тануы үшін 

қажеттігі. Мұхаммед пайғамбар мен төрт сахабасын мадақтауы. Өмір мен 

өлім толғаныстары. Жер астына түсу себебі. Йасауи тақуалығының 

Баласағұни кейіпкері Одғұрмыштың, қазақ ақындары Шәкәрімнің, Ақан 

серінің қоғамнан оқшаулануымен байланысы. 

Е.Э. Бертельс, А.Н. Самойлович,  А.К. Боровков, Г.Ф. Благова, Э. 

Наджип сияқты орыс шығыстанушыларының және Х. Сүйіншәлиев, М. 

Мырзахметов, Ә. Дербісәлиев, Р. Бердібаев, М. Жармұхамедов, С. Дәуітов, Б. 

Сағындықұлы, т.б. зерттеушілердің еңбектері.  

Ахмет Жүйнеки және Сүлеймен Бақырғани (ХІІ ғ.). Өмірі, 

шығармашылығы. Ахмет Жүйнекидің «Ақиқат сыйы» кітабы. Кітаптың түрк 

тілін құрметтеп, оны поэзия тіліне айналдыруды мақсат еткені. А. Жүйнекиді 

Әлішер Науаидің бағалауы. 
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Алланы, Мұхаммед пайғамбарды, төрт сахабасын мадақтайтындығы. 

Білімнің пайдасы мен надандықтың зияны туралы. Тілді тыйып ұстау – 

әдептілік пен тәртіптіліктің шарты. Жомарттық пен сараңдық. Кішіпейілділік 

пен тәкаппарлық. Біліктілік туралы ойлары. «Ақиқат сыйының» 

адамгершілік, сыпайылық, тазалыққа тәрбиелейтіндігі. А. Жүйнекидің 

қанатты сөздері. Абай ойларымен сабақтастығы. 

ХХ ғасырдан бастап В.В. Радлов, Э. Наджип, Т. Ковалевский, Е.Э. 

Бертельс, С.Е. Малов, сондай-ақ француз, поляк сияқты ұлт-ел ғалымдары 

зерттеді. Қазақ ғалымдарынан Ә. Құрышжанов, Б. Сағындықов, Қ. 

Өмірәлиев, т.б. қарастырған. 

Ахмет Йасауиден дәріс алған талантты шәкірттерінің бірі С. 

Бақырғани. Түркістанда туып, Орта Азия, Шығыс елдеріндегі беделді оқу 

орындарында оқыған, ғұлама атанған, 1136 ж. қайтыс болған ақын, діни 

ағартушы. 

С. Бақырғанидың түркі әдебиетіне нәзирагөйлік дәстүрді енгізіп, 

Йасауидің сопылық көзқарастарын дамытқандығы. «Ақыр заман», 

«Бақырған», «Хакім ата» кітаптарында дін жолын, Аллаға ғашықтықты, 

пайғамбарлар өмірін насихаттайтындығы. Алғаш Құран хикаяларын түркі 

тілінде қисса жанрында нәзира тәсілімен жазған ақын: «Смағұл қиссасы», 

«Жарты алма», «Ибраһим және оның шаһит ұлы», «Ғазыреті Ғали», 

«Мұстафа», т.б. қисса-хикаялары. 

Алтын Орда дәуіріндегі әдебиет және назирагөйлік дәстүр (ХІІІ-

ХІV ғ.ғ.). 

Алтын Орда мемлекетінің құрылуы. Халқы – түркі жұрты, тілі – түркі 

тілі, діні – ислам екендігі. Мемлекеттің жай-жапсарына түсінік. Шыңғысхан 

және оның ұрпақтары. «Құпия шежіре» деректері. 

Алтын Орданың алғашқы ханы – Жошы хан туралы. Мемлекеттің 

саяси-әлеуметтік жайы. Мәдениеті. Қалалары: Бату сарайы, Берке сарайы, 

Сарай, Сарайшық. Алтын Орда тұсындағы қыпшақ-қазақ жері. Сарай, 

Сарайшық қалаларының мәдениеті мен рөлі. Қазба жұмысында табылған 

бұйымдар, қолөнер кәсібі, сауданың дамуы. Астрахан маңайы, Сыр бойы, 

Талас-Шу аймағы, Жетісу өлкесі ежелден сауда айналысының қан 

тамырлары болғандығы. Қала мәдениетінің жандана бастауы. Алтын Ордаға 

қатысты деректер қалдырған елшілер мен саяхатшылар: 1246 жылы 

Қарақорымдағы Күйік ханға барған папа Иннокентий 4-нің елшісі Плано 

Карпини, 1925 ж. Моңғолияда болған Людовиктің елшісі Рубрук, ибн Батута, 

Цегалоттидің еңбектері. Жібек жолының маңызы. 

Әдебиеті. Аударма – нәзира әдебиет: «Қисас-и Рабғузи», «Гүлістан бит-

түрки», «Хұсрау-Шырын», «Қисса Жүсіп», «Жұмжұма сұлтан»,  т.б. ХІІІ-ХІV 

ғасыр әдебиетінің негізгі бағыты өткен тарихты, ежелгі сюжеттерді қайта 

жаңғырту екендігі. Шығыс Ренессансы, ерекшеліктері, оның Алтын Орда 

дәуіріндегі әдебиетке әсері. әл-Фараби дәстүрінің әдебиеттегі көрінісі. 

«Нәзирашылдық», оған М. Әуезовтің берген анықтамасы. Алтын Орда 

дәуіріндегі ескерткіштерді «аударма-нәзиралық әдебиетке» жатқызу себебі. 
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Әдебиеттегі «нәзира» тәсіліне түсінік. Нәзирагөйліктің алғашқы 

белгілері.  Қазақ даласына исламның орнығу кезінде кіре бастауы. Йасауи 

шәкірті Сүлеймен Бақырғани қиссаларынан көрініс табуы («Смағұл 

қиссасы», «Ибраһим және оның шәһит ұлы», «Ғазіреті Ғали», т.б.). Бұрыннан 

белгілі сюжеттерді қайталай жазып, көне мифтер мен культтерді жаңғырту – 

шығыста ежелгі Ассирия – Вавилон дәуірінен (б.з.д. 2 мыңыншы жылдар) 

дамыған үрдіс екені. «Гилгамеш», грек кикликтері, «Илиада», «Одиссеяны» 

қайталай жазу үрдістері. 

Нәзира тәсілінің тууына түрткі болған себептер. Түркі оянушылығы. 

Оның негізгі шарттары. Түркі тілінің мән-маңызын көтеру мәселесі. Түркі 

өркениетіндегі оянушылықтың негізгі тәсілі болған нәзирашылдықтың орыс 

отаршылдығының қысымына қарсылық ретінде ғасырымыздың басында 

дами түсуі. 

«Қисса Жүсіп» (1212-1233 ж.ж.). Туындыгері – Әли ақын. Қиссаның 

түпкі төркіні Египетте тараған Иосиф пен Потифардың жұбайы туралы 

мифтерде екендігі. Кемел патша, мінсіз әйел, ғашықтық тақырыбының 

көтерілуі. «Сұлулық» желісі. Жүсіптің он түрлі қасиеті. «Жүсіп-Жақып» 

желілері. «Қорқыт ата» кітабымен ұқсастығы. 

Ғашықтық желісін дамытудағы парсы ақындарының еңбегі. Зылиханың 

өз күйеуі бола тұра қолбаласына ғашықтығын ақтап, дәлелді ету жолындағы 

ізденістер. «Түсінде көріп, сырттай ғашық болу» сарындары. Жүсіптің жолын 

40 жыл тағат қылып тосқан Зылиханың Алла тағала шапағатына бөленіп, жас 

қалпына түсуі.  

«Қисас-и Рабғузи» (1310 ж.). Шығарманың жазылған уақыты, 

туындыгері туралы мәлімет. «Қисас-ул әнбия» атымен танымал болуы. Қазақ 

арасына таралуы. Зерттелуі. 

«Қисас-и Рабғузи» («Рабғузи қиссалары») ежелгі дәуір әдебиетінің 

жинағы екендігі. Насреддин Тоқбұға бектің құрметіне арналып 

жазылғандығы. 

Шығарманың көшірме қолжазбалары. Жарияланымдары. 

Аудармалары. 60-жылдарға дейін діни шығарма болғандықтан, зерттеудің 

қолға алынбағандығы. Рабғұзи қиссаларын зерттеудегі профессор Б. 

Кенжебаевтың басшылығымен шыққан «Ертедегі әдебиет нұсқалары» атты 

кітаптың маңызы. Рабғұзи қиссаларының негізі шығыстан алынғандығы. Үш 

уыс топырақ туралы миф. Әзірейіл мен Жәбірейіл, Адам Ата мен Хауа 

Ананың жаралуы. Дүниені жаратушы туралы идея, аңыз-әңгімелердегі 

антропоморфизмнің көріністері. Діни аңыздардың негізгі діннің шығуынан 

көп бұрынғы замандарда туғандығы. Вавилон мифологиясымен 

тамырластықтар. Тұрақты сюжеттер. Шумер мифтерімен ұқсастығы. Нұх 

кемесі туралы мифтер. «Топан су» мифтерінің Шумер жазбаларымен 

(Утнапиштим), Вавилон аңыздарымен (Эа құдай), Америка үндістерінің 

мифтерімен бір негізден тарағандығы. 

Дінді таратушылар, халифтер мен тарихи адамдар жайындағы деректі, 

дерексіз әңгімелер. Пайғамбарлар туралы аңыз-әңгімелер. «Нұх 
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қиссасындағы» қарлығаштың адамға достығы. Лұқман хикаяттары. Қазақ 

халық  ертегілерінде: «Аһил хайруан қиссасы», «Дәуіт қиссасы», «Егінші мен 

қойшы», «Сүлеймен пайғамбар мен құмырсқа», «Зұлқарнайын қиссасы» 

деген атаулармен кездесетіндігі. Қазақ ертегі-аңыздарымен мазмұны 

жағынан байланысы. «Рабғұзи қиссаларында» ауыз әдебиеті үлгілерінің 

жинақталуы. 

«Жүсіп-Зылиха» сюжетінің шығыста көп тарағандығы. Фирдоуси, 

Жәми, Әли, Рабғұзи, Дүрбек, Шайад Хамзаның нұсқалары. Құранның он 

екінші сүресіндегі Жүсіп әңгімесі. Бұл әңгіменің көне Египетте исламға 

дейін-ақ тарағаны. «Жүсіп-Зылиханың» мазмұны: Жақып пайғамбардың он 

екі ұлы. Қызғаныш. Жүсіптің зынданға салынып, Мысырға сатылуы. 

Зылиханың махаббаты. Жүсіптің түс жоруы. Ағаларымен жолығуы. Кінәсін 

кешіруі. Әкесі Жақыппен кездесуі. Зылихаға қосылуы. 

«Рабғұзи қиссаларындағы» тарихи оқиғалар.  Жер-су аттары. 

Мұхаммед, Әбубәкір, Омар, Оспан, Әли, Хүсейін оқиғалары. Таиф, Мысыр, 

Қанған (Ханаан), Палестина, Куфа, Шам, Меке, Мәдине, Кербаланың құмы, 

т.б. қала, ел атаулары. 

Рабғұзидің табиғат туралы өз өлеңдері. Қазақ арасында Рабғұзи 

қиссаларының таралуы. Құлмұхаммед Байғұлыұлы, Ақыт, Үлімжіұлы, 

Тұрмағамбет Ізтілеуұлы шығармаларындағы Рабғұзи сюжеттері.  

 «Хұсрау уа Шырын» (1341-1342 ж.ж.) дастаны. Авторы туралы 

деректер. Дастанның қасқаша мазмұны. Иранның ханы Ануширван. 

Хұсраудың тууы. Суретші Шапурдың әңгімесі. Миһин Бану және Шырын. 

Хұсраудың Шырынды іздеп шығуы. Көп қиыншылықтардан кейін жолығуы. 

Шырынның шарты. Византия патшасы, оның қызы Мәриям. Хұсраудың 

еріксіз Мәриямға үйленуі. Исфахандық Шекер сұлу. Шеруяның оқиғасы. 

Хұсраудың өлімі. Сүйгені үшін Шырынның өз-өзін құрбан қылуы. 

Бұл дастанда Низамидің өзінің сүйікті жұбайы – қыпшақ қызы 

Аппақтың бейнесін жасауы. Хұсрау, Шырын, Фархад бейнелері. Дастандағы 

адамгершілік ойлары.  

Шығарма кейінгі қисса-дастандарға желі болып тартылғандығы: балаға 

зарығу, оның көрікті де білімді болып өсуі, бір шеттегі сұлудың даңқын 

естіп, сырттай ғашық болу, екеуінің кездесуі жолындағы қиыншылықтар, 

қызға ғашық болған бәсекелес кейіпкермен арадағы қақтығыстар, т.б. 

қалыптардың бұл дастанда жүйеленуі. 

«Жұмжұма сұлтан» (1370 ж.) дастаны. Авторы Хұсам Кәтиб туралы 

деректер. Дастанның мазмұны. Иса пайғамбардың өмірінен алынған 

оқиғаның ғибратқа құрылғандығы. Адамды адалдық, жақсылық қасиеттерге 

тәрбиелеуге арналғандығы. Жұмжұма сұлтанның о дүниеде басынан 

кешіргендерін суреттей отырып, адамды адалдыққа тәрбиелейтіндігі. Жер 

бетіндегі жақсы тұрмыстың адам қиялындағы елесінің бірі – жұмақ екені, 

оны әр халық өз ортасы мен тіршілігіне қарай елестететіні. «Рахат өмір» 

мифтері. «Тозақ» туралы түсініктердің пайда болуы. Олардың дінде 

түйінделуі. Жауыздың және ізгілік мәселесінің көрінуі. 
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«Жұмжұманың» «Қубас» және Мәулікей Жұмашев нұсқасы. 

Дастанның имандылықты насихаттаудағы рөлі жөніндегі В.В. Радловтың 

пікірі. 

«Гүлстан бит-түрки» (1391 ж.). Авторы Сайф Сараи (1320-1396). 

Өмірі, шығармалары жөніндегі мәліметтер. Сайф Сараидің «Қамысты» деген 

жерде туғандығы. Египетке кету себебі. Мәмлүктер тарихына шолу. 

«Көндігерлер» (Ә. Марғұлан). Сараидің «Суһайыл мен Күлдірсін» дастаны. 

Дастанда өз дәуірінің өзекті мәселесі көтерілетіндігі. Ақсақ Темір 

шапқыншылығы. 

«Гүлстан бит-түрки» шығармасы. Оның Сағдидің осы аттас 

шығармадан аударма-нәзира жолымен жазылғандығы. «Гүлстан» 

хикаяттарының тәлім-тәрбиелік мәні. «Бір сұлтанның үш ұлы», «Наушаруан 

патша», «Уәзірдің ақымақ баласы», «Байбатша мен кедей баласы», «Патша 

мен құлы» әңгімелері. Сараидің өз өлеңдері. «Гүлстан» хикаяттарының мәні, 

адамгершілік ойлары. Сараидің нақыл сөздері: «Бейнет көрмеген адам 

рахаттың қадірін білмес», «Әдепті – әдепсізден үйрендім», «Кісіге 

жалынышты болып, алтын қылыш тағынғанша, еркіңмен отырып қара көже 

ішкен артық», «Ұзын бойлы ақымақтан қысқа бойлы ақылды артық», «Бір 

үйге екі мейман сыя берер, ал екі сұлтанның басы бір елге сыймас», «Екі 

жүзді адам алдыңнан келсе, қойдай жуасып дос болар, артыңнан келсе, 

бөрідей тырнақ салар», «Тәрбие бірдей болғанмен, қабылдауы түрлі-түрлі», 

«Дүние өмір рахаты үшін керек, бірақ өмір дүние үшін емес».  

Төлтума әдебиет. Оның нәзиралық шығармалардан айырмашылығы. 

Хорезмидің «Махаббат-нама» поэмасы. Нұсқалары, зерттелуі. В.В. 

Бартольд, А.Н. Самойлович, Э.Н. Наджиптің еңбектері. Қазақ тіліндегі 

аудармалары (А. Қыраубаева, Ө. Күмісбаев пен М. Жармұхамбетовтің 

аудармасы). Дастанның Ахмет Йасауи жол салған сопылық дәстүрде 

жазылғандығы. Бастан-аяқ бір қызға ғашықтықты суреттеуі. Қыздың тал 

бойындағы   мінсіздікті суреттеу – Алланың шеберлігіне мадақ. Адам өз 

болмысынан Алланың құдіретін тануы. 

Нама жанрының ерекшеліктері. «Тарассул» жайында мағлұмат. Оның 

Хорезмиге ықпалы. «Жауаптасу хат» түріндегі наманы «Арнау хат» түріндегі 

намамен байытуы. 

Хорезмидің өлеңді екі тілде бірдей жазғандығы. Парсы тіліндегі 

намалары. Дастанның 473 бәйіт, он бір арнау өлеңнен тұратындығы. Он бір 

арнау өлеңнің мағынасы және мазмұны. Мұхаммед Хожабекке арнауы. 

Йасауи «Хикметтерімен» үндесуі. ХІІІ-ХІV ғасырларда «Аллаға махаббат» 

философиясының поэзияда трансформациялануы, адамдар арасындағы 

ғашықтыққа ұласуы. Сүйгені үшін құрбан болудың «Аллаға махаббат» 

пәлсафасынан шығатындығы. Рух (жан) махаббаты. Оның Абай ойларымен 

үндесуі.  
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СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. «Ежелгі әдебиет» пәні және  сақ, ғұн дәуіріндегі әдебиет. 

2. Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет. 

3. Оғыз дәуіріндегі әдебиет және «Оғыз қаған» жыры. 

4. «Қорқыт ата кітабы». 

5. Ислам дәуіріндегі мәдениет және әдебиет. 

6. әл-Фарабидің әдеби мұрасы. 

7. Ахмет Йасауидің «Даналық кітабы». 

8. Сүлеймен Бақырғани поэзиясы. 

9. Ахмет Йүгінеки және оның «Ақиқат сыйы» кітабы. 

10.  Махмұт Қашқари және оның «Диуани лұғат ат-түрк» жинағы. 

11.  Жүсіп Баласағұни және оның «Құтты білік» дастаны. 

12.  Алтын Орда дәуіріндегі мәдениет пен әдебиет. 

13.  Құтыбтың «Хұсрау-Шырын» дастаны. 

14.  Хұсам Кәтибтің «Жұмжұма» дастаны. 

15.  Әлидің «Қисса Жүсіп» дастаны. 

16.  Хорезмидің «Махаббат-нама» дастаны. 

17.  Сайф Сараидің «Гүлістан бит-түрки» кітабы. 

18.  Рабғузидің «Қисас-ул әнбия» кітабы. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСТАРЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

№ Тақырып мазмұны 

1-СӨЖ 

Түркітану ғылымының қалыптасуы мен дамуы. Сақ түріктерінің 

ежелгі грек, парсылармен мәдени байланыстары, оның әдебиетке 

әсері.  

2-СӨЖ 

Әл-Фарабидің грек оқымыстыларының еңбектерін араб тіліне 

аударуы және одан әрі дамытуы.  Әл-Фарабидің қоғамдық-

әлеуметтік, этикалық мәселелерді қозғайтын трактаттары.  

3-СӨЖ 

Ж. Баласағұнидің даналық ойлары. «Құтты біліктегі» тіл, білім, 

өнер, әдебиет және руханият мәселелері. «Диуану лұғат ат-түрк» 

жинағының қазақ тіліне, әдебиетіне, мәдениетіне, тарихы мен 

этнографиясына қатысты қайнарлардың бірі ретіндегі орны. 

4-СӨЖ 

Сопылық ағымның қалыптасуы және сопылық поэзия. «Қылуеттің» 

философиялық мағынасы. С. Бақырғани кітаптарындағы дін, 

пайғамбарлар жайындағы ойлары.  

5-СӨЖ 

А. Жүйнекидің қозғаған тақырыптары мен мәселелері. «Қисса 

Жүсіп» және «Жұмжұма» дастандарындағы қалыпты сюжеттер мен 

желілер.  
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6-СӨЖ 

С. Сараи аудармасының Сағдидің «Гүлстанынан» айырмашылық-

ерекшеліктері. Хорезми шығармашылығына Шығыс поэзиясының 

әсері. «Махаббат-намадағы» «хикая» бөлімінің мағынасы. Құтып 

аудармасының түпнұсқадан айырмашылығы мен ерекшелігі.  

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. «Күлтегін», «Тоңұқұқ» ескерткіштерінің аударылуы мен 

жариялану мәселелері. 

2. Ж. Баласағұнидің кемел мемлекет және кемел адам туралы 

ойлары. 

3. Ахмет Йасауи «хикметтеріндегі» сопылық дүниетанымның 

негіздері. 

4. Бақырғанидің сопылық көзқарастары. 

5. «Қисса Жүсіп» және «Жұмжұма» дастандарындағы ғибраттылық 

пен имандылық мәселесі. 

6. «Хұсрау-Шырын» дастанындағы мақал-мәтелдер. 

7. «Қисас-ул әнбиядағы» қисса-хикаялардың қазақ ауыз әдебиетінде 

кездесетін үлгілері. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 
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3. Қашқари Махмұт. Түбі бір түркі тілі. Алматы, 1993. 

4. Қожа Ахмет Йасауи. Диуани Хикмет. Тәрж.: М. Жармұхамедұлы, 

С. Дәуітұлы, М. Шәфиғи. Алматы: Мұраттас, 1993. 

5. Қорқыт ата. Алматы, 1994. Ауд.: Б. Ысқақов, Ш. Ыбраев. 

6. Машанов А. Әл-Фараби және Абай. Алматы, 1994. 

7. Дәдебаев Ж., Сағындықов Н. Қазақ әдебиеті: ежелгі дәуір. 

Хрестоматиялық оқулық. Алматы: Қазақ университеті, 2002. 
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ККА 3301 – ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Асқарова А.Ш. – филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті м.а. 

 

Пікір жазғандар: 

Ержанова С.Б. – филология ғылымдарының докторы, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университеттің профессоры, қазақ 

әдебиеті кафедрасының меңгерушісі 

Ахмет К. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби атындағы 

Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәні «5В050200 – филология: қазақ 

филологиясы» мамандығына гуманитарлық ғылымдар бакалаврын дайындау 

үшін (4 жыл)  2 кредит көлеміндегі негізгі пән. «5В050200 – филология: қазақ 

филологиясы» мамандығына арналған бакалаврларға қазіргі қазақ әдебиетін 

оқытудың қалыптасқан әдіснамалық және категориялық аппаратымен, 

көркем әдебиеттің даму тенденцияларымен таныстырады. Бұл пән бүгінгі 

қазақ әдебиетінің бағытын аңғартатын пікірлер мен негізгі идеяларды өзара 

салыстыра зерттеуді, көркемдік қуаты ерен, парасат-пайымы, ой толғамы 

терең шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, жанрлық-

тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық ерекшеліктері, адам-қоғам-

табиғат қарым-қатынастарын жаңаша талдап, алда тұрған өзекті мәселелерді 

айқындап, зерттеудің жаңа әдістемелері мен әдіс-тәсілдерін үйретуді мақсат 

етеді. 

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнін оқыту нәтижесінде  бакалавр 

- білуі тиіс: қазіргі қазақ әдебиетінің бағыттарын, даму 

тенденцияларын, көркем шығарманы талдау әдістері мен тәсілдерін; 

филология ғылымының ұғымдары мен категорияларын, қазақ әдебиетінің 

пәнаралық байланыстарын; қазіргі әдебиеттанудың негізгі теориялары мен 

концепцияларын; негізгі библиографиялық дереккөздері мен іздестіру 

жүйелерін; әдебиеттегі басты тақырып, мәселелердің ара-жігін ашу; 

- игеруі тиіс: көркем шығармаларды талдау; әдебиетті қоғамдық ой-

санамен қабаттастыра зерделеу; көркемдік-эстетикалық даму жолдарын 

пайымдау; қазақ әдебиеті мәселелерін жан-жақты талдау; әдебиет теориясы 

мен тарихы бойынша өз қорытындыларын жазба және ауызша түрде жеткізу. 

- дағды тиіс: әртүрлі әдістер мен тәсілдер арқылы қазақ әдебиеті 

шығармаларын талдау; дәстүрлі және инновациялық технологияларын 

қолдануы негізінде әдеби және тіл деректерін жинау және талдау; зерттеу 
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тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация, реферат және 

библиографияны дайындау; библиографиялық сипаттаманы, баяндама мен 

хабарламаны жасау; өз зерттеулерін жазба, ауызша және виртуалды 

(ақпараттық желілерде орналастыру) түрде ұсыну. 

Аталған пәнді оқығанға дейін өтілген пәндер тізімі 

(пререквизиттер): әдебиеттануға кіріспе, әдебиет теориясы, қазақ 

әдебиетінің тарихы, орыс әдебиетінің тарихы, әлем әдебиетінің тарихы, 

әдеби сынның тарихы, риторика, философия. 

Аталған пәнді оқығаннан кейін пәндер тізімі (постреквизиттер): 

әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар. 

Пәнді оқу барысында алған білімін қолдану жолдары: Аталған 

курсты оқу барысында алған білім нәтижелерін бакалавр бакалавр дипломын 

жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда және 

әдебиеттану саласында кәсіби қызмет еткенде пайдалана алады. 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып 

1. Қазақтың тарихи прозасы (поэтика, шеберлік мәселелері) 

2. Лирикалық проза 

3. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыт 

4. Қазіргі қазақ сатирасы 

5. Қазіргі қазақ романдары 

6. Софы Сматаев шығармашылығы 

7. Қазіргі қазақ повестері 

8. Қазіргі қазақ әңгімелері 

9. Деректі проза 

10. Қазіргі қазақ драматургиясы 

11. Қазіргі қазақ лирикасы 

12. Қазақтың философиялық лирикасы 

13. Қазіргі қазақ поэмалары 

14. Қазіргі  қазақ сыны 

15. Қазақстандағы орыс тілді әдебиеттің негізгі бағыттары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – қазіргі қазақ көркем әдебиетінің даму 

тенденцияларын ашу; көркем шығармалары мен әдеби құбылыстарын 

зерттеудің ғылыми әдістерімен таныстыру. 

Пән оқыту міндеттері: 
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1) отандық және шетелдік көркем әдебиеттің даму тендециялары 

мен заңдылықтарын зерттеу; 

2) көркем шығармаларды талдау және түсіндіру жолдары мен 

әдістерін меңгеру;  

3) қазіргі қазақ әдебиетінің негізгі бағыттары мен мәселелерін 

анықтау; 

4) ғылыми зерттеудің әдістемесі аясындағы бакалаврлардың білімін 

тереңдету. 

«Қазіргі қазақ әдебиеті» пәнінің зерттеу нысаны: қазіргі қазақ 

көркем сөз өнері, көркем шығарманы талдау тәсілдері мен әдістері, әдеби 

үдерістің даму тенденциялары. 

Пәннің зерттеу әдісі: аталған курс ғылыми дайындықты талап ететін 

күрделі пән болғандықтан оны оқып-үйрену үшін мынадай ғылыми әдістерді 

меңгерген жөн: 

1) талдау әдісі; 

2) салыстырмалы-типологиялық әдіс; 

3) жүйелеу тәсілі; 

4) кешенді тәсіл. 

Аталған пән ғылымының басқа ғылымдар арасында алатын орны 

мен қызметі. Қазіргі қазақ әдебиеті пәні қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар 

мен филология блогындағы басқа пәндермен түгелдей дерлік мазмұны 

жағынан сәйкеседі және байланысады. Атап айтар болсақ, олар: 

фольклористика, тіл білімі, стилистика, шешендік өнер, философия, эстетика, 

мәдениеттану. Соңғы жылдары ғылым мен техниканың қарыштап дамуына 

орай қазақ әдебиетінде жаратылыстану ғылымдарының жетістіктері де 

орынды қолданылуда. 

Аталған пән ғылымының қысқаша тарихи даму очеркі.  
Халық ауыз әдебиеті. Әдебиеттануға кіріспе. Ежелгі дәуір әдебиеті. 

Хандық дәуір әдебиеті. ХІХ ғ. әдебиеті. Поэтика. Драма тарихы. Тарихи эпос. 

ХХ ғ. басындағы әдебиет. Абайтану. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі. 

Соңғы он жылдағы әдебиеттану ғылымының мәселелері. 

Қазіргі әдебиеттанудың теориялары мен концепциялары. 

Әдебиеттанудағы негізгі бағыттар мен мектептер. 

Көркем шығарманы зерттеу әдістемесі мен әдіснамасы. Көркем 

әдебиетті зерттеудің инновациялық әдістері мен тәсілдері. Пәнаралық 

зерттеулер. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақтың тарихи прозасы (поэтика, шеберлік мәселелері) 

Әбіш Кекілбаев, Мұхтар Мағауин, С. Елубай, Рамазан Тоқтаров 

прозасы.Ә.Кекілбаевтың романдарын, повестерін, әңгіме-новеллаларын 

талдау. Нақты айтқанда “Үркер”, “Елең-алаң”,“Аңыздың ақыры”, 
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“Шыңырау”, “Күй” шығармаларын тарихи-көркемдік және эстетикалық 

сипаттарын саралау. Жазушы шеберлігін баяндау. 

М.Мағауиннің “Аласапыран” романының тарихи-көркемдік қырлары. 

Кейіпкерлер галереясын әңгімелеу. Әңгімелері туралы ой-түйіндер. Тарихи 

шындық және көркемдік шешім. 

Рамазан Тоқтаровтың “Абайдың жұмбағы” туындысы. Мемлекеттік 

сыйлыққа ие болған роман-хамсасында Кенесары хан, Құнанбай қажы, 

Қодар, Шоқан, Достоевский, Құдайберді, Халиолла, Шәкәрім, Михаэлис, 

Долгополов, Мәшһүр Жүсіп, Саққұлақ шешен, Шорманның Мұсасының 

тұлғасы шебер сомдалған. Абайдың өмірі, ол өмір сүрген қоғам шындығы 

жаңаша көзқарас, жаңаша таным тұрғысынан суреттелген. 

 

Лирикалық проза 

Лирикалық прозаның табиғаты. Дәстүрлілік пен жаңашылдық. Дәстүр 

және әдеби процесс. Тәкен Әлімқұловтың лирикалық прозасы. Жазушы 

шығармашылығындағы дәстүрлі күй өнері және суреткерлік тұрғы. Дәстүрлі 

мәдениет, ақындық өмір және жазушы шеберлігі, эстетикалық нысанасы. 

Замана шындығы және көркемдік шешім. 

Олжас Сүлейменов шығармашылығындағы ұлттық рух. “Адамға 

табын,Жер енді!”, “Қыш кітабы”, “Арғымақтар”, “Ази Я”, “Мың бір сөз”, т.б. 

шығармаларындағы ұлттық тіл мен діл, ұлттық егемендік сипаты. Ақын 

өнернамасындағы Дала бейнесі. Ой мен сезім тұтастығы. Суреткерлік 

қолтаңбасы. Образдық-метафоралық жүйесі. Сөз бен музыка. 

 

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңа бағыт 

Қазіргі қазақ әдебиетіндегі жаңашыл-модернистік сипаттағы жас ақын-

жазушылар шығармашылығы.Олардың туындыларындағы өмір шындығы 

мен көркем шындықтың, көркем кеңістік пен көркем уақыттың ара-

қатынасы. Тілдік-стильдік ерекшеліктері. Әдеби әдіс-тәсілдердің жаңашыл 

сипаты. Бұл топтағы ақын-жазушылар туралы бүгінгі әдеби сындағы ой-пікір 

алуандығы. 

 

Қазіргі қазақ сатирасы 

Оспанхан Әубәкіров, Жұматай Сабыржанов, Көпен Әмірбек, Кеней 

Таңдай, Мұхтар Шерім, Қажытай Ілиясов, Сейі Кенжеахметовтың сатиралық 

шығармалары. Шығармаларының тілі мен стилі. Метафоралық-образдық 

жүйесі. Уақыт шындығы мен көркемдік шындық. Сатира мен юмордың 

қарым-қатынасы. Шығармашылық зертханасы, суреткерлік шеберлік 

мәселесі. 

Шона Смаханұлы сатирасы 

Ш.Смаханұлы есімі мен еңбегі. Өмірі мен қызметі. Азаматтық-

қайраткерлік қызметі. 

Ш.Смаханұлының “Тотиян”, “Кездік”, “Өткірдің жүзі”, т.б. 

кітаптарының маңызы. Тақырыбы мен құрылымы. 
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Ш.Смаханұлы “Айгарба”, “Ұр тоқпақ”, “Соқырішек”, “Ортеке”, т.б. 

сын-сықақтарының танымдық-тәрбиелік мәні. Тілі мен стилі. Көзқарастар. 

Зерттеулер. 

 

Қазіргі қазақ романдары 

Қабдеш Жұмаділовтің “Прометей алауы”, С. Елубайдың  Тұрсынхан 

Зекенұлының “Көкбөрілердің көз жасы”, Тұрсынәлі Рыскелдиевтің “Ұлы 

көш”, Кәдірбек Сегізбаевтің “Беласқан”, Қапан Қамбаровтың “Махамбет 

кітабы”, Сәбит Досановтың “Қылбұрау”, Сейітхан Әбілқасымұлының “Оспан 

батыр”, Асқар Алтайдың “Алтай новелласы”, Ғабиден Құлахметтің “Үйірі 

жоқ көкжал”, Дидар Амантайдың “Шайыр мен шайтан” романдарының 

идеялық-эстетикалық нысанасы, ұлттық дүниетаным қырлары, заманауи 

сырлары, көркеми тіл мәселесі, суреткерлік қабілет қарымы зерделенеді. 

 

Софы Сматаев шығармашылығы 

“Елім-ай” (2003, 3-кітап) трилогиясының тарихилық және көркемдік 

сипаты. Абылай хан, Төле би, Қаз дауысты Қазыбек би, Әйтеке би бейнесі. 

 

Қазіргі қазақ повестері 

Асқар Алтай, Дидар Амантай, Нұрғожа Ораз, Айгүл Кемелбаева, Роза 

Мұқанова, Думан Рамазан, Нұрдәулет Ақыш повестері. Тақырыптық-

идеялық нысанасы. Шеберлік зертханасы. Сюжеті мен композициясы. 

Көркемдік ойлау, сөз таңдау дәрежесі. 

Көркем уақыт пен көркем кеңістіктің суреттелуі. Заман шындығы. 

Қазақ - жоңғар байланысы. Романның композициясы, тілі, стилі. Диалог пен 

монологтың көркемдік қызметі. Авторлық баяндау.  “Жарылғап батыр” 

(2000) атты эпикалық шығармасындағы ұлт тарихының белгілі бір кезеңінің 

суреттелуі. Романның көркемдік-философиялық мән-мазмұны. Қазақ-ойрат 

қарым-қатынастары. Көркемдік жүйесі. Суреткерлік қырлары. 

 

Қазіргі қазақ әңгімелері 

А.Алтай, М.Байғұт, Қ.Жиенбай, Б.Нұржеке, Ә.Кекілбай, Ш.Мұртаза, 

Д.Досжан, С.Сматай, т.б. қазіргі кезең хақындағы әңгімелері. Тақырыбы мен 

мазмұны. Көркемдік қыры. Тілі мен стилі. 

 

Деректі проза 

Нұрлан Оразалиннің   “Азаматтық айдыны”, Мұқадес Есламғалиевтің 

“Ғұмырнамалар мен ғибратнамалар”, Немет Келімбетовтың “Жарлы емеспін, 

зарлымын”, Серік Негимовтің “Мәлік Ғабдуллин”, Ахмет Жүнісұлының 

“Пәниден бақиға дейін”, Әмен Әзиевтің “Ұлы дала ұлағаттары”, Асанәлі 

Әшімовтің “Жан бөлек”, және Д.А.Қонаев туралы “Елу жыл ел ағасы” деген 

шығармаларға әдеби-ғылыми тұрғыдан сараптама беру. 
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Қазіргі қазақ драматургиясы 

Сәкен Жүнісовтің “Абылайхан”, “Ажар мен Ажал”, “Қызым, саған 

айтам”, “Тұтқындар”, “Махамбет”, “Кемеңгерлер мен Көлеңкелер”,  дейтін 

драмалық шығармалары талданады. Д.Исабекоттің “Әпке”, “Ескерткіш”, 

А.Сүлеймеовтің “6-палата”, Т.Ахтановтың “Махаббат мұңы”, “Боран”, “Ант” 

пьесалары. Ә.Әшімовтің “Жолы болған жігіт”, Қ.Мұхаметжановтың 

“Бөлтірік бөрік астында”, “Қуырдақ дайын”, “Көктөбедегі кездесу”, т.б. 

шығармалары.  Драмадағы тартыс пен конфликт, қимыл-әрекет пен 

декорациялау, тақырп ауқымы, тіл шеберлігі мәселелері қарастырылады. 

 

Қазіргі қазақ лирикасы 

Ұлықбек Есдәулеттің “Киіз кітап”, Темірхан Медетбектің “Көк 

түріктер сарыны”, Қажытай Ілиясовтың “Тасжарған”, “Қалақай қамшы”, 

Исраил Сапарбайдың “Махаббат пен ғадауат”, “Сезім патшалығы”, Өмірзақ 

Қожамұратовтың “Күн астында - Құдірет”, Темірше Сарыбайұлының 

“Дария-дәурен”, Нұрлан Оразалиннің “Ғасырмен қоштасу”, Сырнайлы шақ”, 

Ж.Әбдірашевтің “Құлпытас”, Н.Алпамысқызының “Күрең шетен”, Маралтай 

Райымбекұлының “Ай”, Ұ.Жайлыбайдың “Құс қанаты”, 

Ж.Әскербекқызының “Қарасаз-бұлақ”, “Көк түріктер әуені”, “Қаңтардағы 

қызыл гүл”, Сәруар Қамаеваның “Жыр жұлдызын таңдадым”,  тәрізді 

лирикалық шығармаларын жан-жақты, терең талдау. Сөз саптау, ой толғау 

ерекшеліктері. Лирикалық қаһарман және ақындық тұлға мәселесі.  

Лирикалық экспрессияның синтаксистік-ырғақтық құрылымы. Лирикалық 

кейіпкердің (немесе қаһарманның) ішкі жан-дүниесі. Ақындық тұлға 

көріністері. Сөз бен саз бірлігі. Эстетикалық қабылдау. Ақындық-даналық 

көркемдік тәжірибе. Қиял, сезім байлығы. өлең құрылысы.  Ақындық ой-

пікірлер. Лирикалық поэзияның образдық-метафоралық жүйесі. Көркемдік 

логика. 

 

Қазақтың философиялық лирикасы 

Философиялық лириканың басты ерекшелігі. Халықтық һәм 

индивидуалдар сипаты. Даналық дәрістері. Ой тапқырлығы, логикалық 

мазмұны. Көркемдік шеберлік мәселелері.  

Қадыр Мырзалиевтің “Ой орманы”, “Дала дидары”, “Қорамсақ” т.с.с. 

жинақтарындағы философиялық сарындар. 

Жұмекен Нәжімеденовтің  “Жаңғырық”, “Мен-тамырмын” жыр 

жинақтарындағы ойшылдық, сыршылдық, сыншылдық сарындар. Ұлттық-

философиялық таным мен көркемдік танымның тұтастығы. 

 

Қазіргі қазақ поэмалары 

Несіпбек Айтұлының “Бәйтерек”, Серік Тұрғынбекұлының “Кейкі 

батыр”, Есенғали Раушановтың “Ғайша бибі”, “Сары өзен”, Бақытбек 

Бәмішұлының  “Зуқа батыр”, “Тәңір сынағы”, Күләш Ахметованың “Қыз-

бота”, “Үлбір сұлу”, Зейнолла Тілеужановтың “Қабанбай” поэмаларының 
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поэтикасы сөз болады. Тілдік-стильдік ерекшеліктері. Сюжеттік-

композициялық құрылымы. 

 

Қазіргі  қазақ сыны 

Қазақ әдебиеті мен қазақ әдеби сыны құстың қос қанатындай, егіз қатар 

келе жатқан, көркем ойдың екі арнасы іспеттес. Бірінсіз бірін толық танып 

білу қиын. Әдебиет сыны- әрдайым әдеби дамумен сабақтас, тығыз қарым-

қатынаста өркендеп келе жатқан көркемдік-эстетикалық ойдың үлкен, іргелі 

саласы. Ірі, шынайы көркем шығармалары дүниеге келген әдебиеттің ғана 

өзіне иықтас, терезесі тең тұратын іргелі, толымды әдеби сыны болмақ. 

Қазіргі қазақ әдебиеті сондай айтулы, ірі, шынайы көркем дүниелерге ие 

болған, өскен, өркендеген әдебиеттердің қатарында. 

З.Ахметовтың “Поэзия шыңы – даналық” (“Фолиант”), 

С.Қирабаевтың “Әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері” (“Білім”), 

З.Қабдоловтың “Көзқарас” (“Рауан”), М.Базарбаевтың “Заманатудырған 

әдебиет” (“Ғылым”), Ш.Елеукеновтың “Әдебиет және ұлт тағдыры”, 

(“Жалын”), “Мағжан” (“Санат”), Т.Кәкішевтің “Қазақ әдебиеті сынының 

тарихы”, 2-томдық (“Білім”), Ж.Ысмағұловтың “Абай: ақындық 

тағлымы”(“Ғылым”), Р.Нұрғалиевтің“Әуезов және алаш” (“Санат”), 

З.Серікқалиевтың “Қазақ әдебиетінің қазіргі мәселелері”, “Ақ жол”, 

“Алтын жамбы” (“Өнер”), А.Нысаналының “Жансарай” (“Өркениет”), 

Б.Майтановтың “Қазақ романы және психологиялық талдау” (“Санат”), 

“Сөз сыны” (“Ғылым”), Д.Ысқақұлының “Сын өнері” (“Қазақпарат”), 

Б.Ыбырайымның “Сырлыәлем” (“Ана тілі”), Б.Сарбалаевтың “Өткірдің 

жүзі” (“Жазушы”), Ә.Бөпежанованың “Дүние-имани құбылыс” (“Өлке”), 

Ж.Дәдебаевтың “Қазіргі қазақ әдебиеті” (“Қазақ университеті”), 

С.Жұмабектің ”Сын әуені (“Елорда”), “Шерхан Мұртаза. Жұлдызы нұрлы 

суреткер.” (“Елорда”), “Тахауи Ахтанов. Талант тектоникасы” (“Күлтегін”),  

Қ.Әбдезұлының “Ел мен жер тағдыры” (“Қазақпарат”), “Т.Әлімқұловтың 

шығармашылығы және 60-80-жылдардағы қазақ прозасы” (“Санат”), 

“Әдебиет және өнер” (“Қазақ университеті”), С.Абдрахмановтың “Елдік 

сыны” (“Қазығұрт”), Ғ.Есімнің “Адам-зат”  (“Фолиант”), Қ.Ергөбектің 

“Арыстар мен ағыстар”, төрт кітап, (“Өркениет”, “Қазығұрт”, “Таным”), 

Р.Тұрысбектің “Жүсіпбек Аймауытұлының әсемдік әлемі”, “Парыз бен 

парасат”, (“Қазақ университеті”), Г.Пірәлиеваның “Көркем прозадағы 

психологизмнің кейбір мәселелері” (“Алаш”), З.Бисенғалидың “ХХ ғасыр 

басындағы қазақ романы”, (“Қазақ университеті”), Ө.Әбдіманұлының “ХХ 

ғасыр бас кезіндегі қазақ әдебиеті”, (“Қазақ университеті”), М.Үмбетаевтың 

“Ақындық өнер өрісі” (“Қазақ университеті”), Ә.Тарақтың “Алаштың 

айбын-ардағы Абылай хан” (“Қазақстан”), Ә.Қайырбековтың “Саға” 

(“Фолиант”) т.б. еңбектерді атауға болады. 

З.Серікқалиев –  әдебиет сыншысы 

Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты З.Серікқалиевтің “Ойлар, 

толғаныстар”, “Ақыл таразысы”, “Ақжол”, “Тағдыр және біз”, “Ақ жамбы”, 
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“Жан дауа” сынды сыни еңбектері. Көркемдік талғам, сыншылдық көзқарас, 

жаңаша пайымдау ерекшеліктері. Тәуелсіздік тұсында әдеби-көркем сынға 

қосқан үлесі. Оның танымдық, сыни-эстетикалық деңгейі. Ұлттық 

тәуелсіздік, сана еркіндігі, рухани құндылықтар туралы толғамдары. 

 

Қазақстандағы орыс тілді әдебиеттің негізгі бағыттары 

Қазақ әдебиетінің бір тамыры орыс тілді әдебиет. Алғашқы 

шығармалар кеңестік кезеңнен бастау алады. Халықаралық көркем құбылыс 

ретінде кеңестік идеологиялық платформасының негізінде қалыптасып,  

дамыды. Коммунистік партия және мемлекет тарапынан моральдық және 

материалдық қолдауға ие болды.Қазіргі қазақ әдебиет тарихындағы орыс  

тілді жазушылары мен ақындардың өзіндік ерекшеліктері. Жоғарыда 

айтылғандай, кәсіби орыс тілді қазақ әдебиеті пайда болуы, өткен ғасырдың 

алпысыншы жылдары. Шынайы шабыт пен талант, тәлімгерлер екі тілді 

Сатімжан Сәнбаев,Хасен Адібаев,Ануар Әлімжанов, Роллан Сейсенбаев 

және Герольд Бельгер болып табылады. Ағалар ізін басушылар ағыныАслан 

Жақсылыков, Ауезхан Қодар, Бакытжан Қанапянов т.б. Сондай-ақ, орыс тілді 

қазақ әдебиетінің дамуына ерекше еңбегін сіңіріп келе жатқан  ақын және 

жазушы Олжас Сүлейменов,  бірнеше жинақтардың авторы болып табылады. 

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі қазақ әдебиеті, және оның даму ерекшеліктері. 

2. Тәуелсіздік тұсындағы тарихи-әлеуметтік жағдайдың әдебиетке          

әсер, ықпалы. 

3. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық мінез сомдау мен шығармашылық 

ізденістер проблемасы. 

4. Әлемдік өркениет және қазақ әдебиеті 

5. ХХІ ғасыр әдебиетіндегі проза бағдары          

6. Қазіргі қазақ повесі. 

7. Әңгіме жанрының даму ерекшеліктері. 

8. Қазіргі қазақ прозасындағы замандас бейнесі. 

9. Бүгінгі драмадағы дәстүр тағылымы      

10. Қазіргі қазақ драматургиясындағы жанр, стиль мәселелері. 

11. Драма және театр. 

12. Қазіргі қазақ поэзиясындағы лирикалық тұлға мәселесі 

13. Лирикадағы адам мен қоршаған орта мәселесі. 

14. Әдебиеттану мен сынның даму ерекшеліктері және олардың 

қазіргі жайы мен міндеттері. 

15. Орыс тілді шығармалардың көркемдік ерекшелігі 
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СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Автор және оқырман. Әдеби шығарма тағдыры.  

2. Тәуелсіздік тұсындағы әдебиеттің бағыты. 

3. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның басым бағыттары. 

4. Қазіргі қазақ сатирасындағы портрет поэтикасы. 

5. Өмірбаяндық романдардың көркемдік сипаты. 

6. С. Сматаевтың «Елім-ай» роман-трилогиясының үшінші кітабына 

талдау. 

7. Қазақ повесінің бүгінгі мәселелері. 

8. Көркем әңгімені талдау әдістері. 

9. Деректі прозаның жанрлық ерекшеліктері. 

10. Қазақ драматургиясының ұлттық ерекшеліктері. 

11. Автор және лирикалық тұлға. 

12. Бүгінгі философиялық ой ағынының қазақ лирикасына әсері. 

13. Қазіргі қазақ поэзиясындағы көк түріктер сарыны. 

14. З. Серікқалиевтің әдеби сын еңбектері. 

15. Түпнұсқадағы қаһармандардың аудармадағы сөз саптауы. 

 

СТУДЕНТТІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Көркем мәтінді талдау жолдары. 

2. Тәуелсіздік тұсындағы көркем әдебиет мәтіндерін тарихи 

көзқарас тұрғысынан талдау. 

3. Көркем шығармадағы ұлттық идеяның басым сипаттарына талдау 

жасау. 

4. С. Адамбеков сатиралық шығармаларына талдау. 

5. З. Қабдолов «Менің Әуезовім» роман-эссесіне талдау. 

6. С. Сматаев «Біз құлмыз ба, кімбіз» романының тарихи және 

көркемдік ерекшеліктері. 

7. Н. Ақыш «Рақымсыз көктем» повесіндегі тарихи шындық пен 

көркемдік шешім. 

8. Тәуелсіздік тұсындағы әңгімелердің көркемдік бағыты. 

9. Бүгінгі тарихи деректі хикая. 

10. Қ. Мұхамеджанов драматургиясы. 

11. Е. Жүніс поэзиясындағы лирикалық тұлға. 

12. Ұлттық дүниетанымның қазіргі қазақ лирикасындағы көрінісі. 

13. Қазіргі қазақ поэзиясындағы ұлттық сипатқа талдау жасау. 

14. Қазіргі қазақ әдебиетіндегі сын. 

15. Көркем аударма теориясының мәселелері. 
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ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Қабдолов З. Шығармалар жинағы. 5 Томдық. Қазақ 

энциклопедиясы, 2013. 

2. Кәкішұлы Т. Қазақ әдебиеті сыныны тарихы. Астана: Фолиант. 

2013. 

3. Қазақ әдебиетінің тарихы. 10 томдық. Әдебиет және өнер ин-ты; 

жалпы ред.басқ. С.Қасқабасов. Алматы:ҚАЗақпарат, 2008. 

4. Дәдебаев Ж. Қазіргі қазақ  әдебиеті. Лекциялар курсы. А.,2002. 

5. Жыр маржаны. Он томдық қазақ поэзиясының антологиясы. 

Алматы, 2014. 

6. Қазақтың 100 поэмасы. Алматы, «Жазушы» баспасы, 2013. 

7. Қазақтың 100 романы. 7 Томдық. Астана: Фолиант. 2015. 

8. Дәдебаев Ж.Тақырып және идея:зерттеу/Алматы: Қазақ 

университеті, 2012. 

9. Ахметов З.  Поэзия шыңы-даналық. Астана,2002. 

 

Қосымша: 

1. Мәшһүр Жүсіпов. Өлең - сөздің патшасы. А., 1991. 

2. Нұрғалиев Р. Арқау. Алматы, 1991. 

3. Серікқалиев З. Ойлар, толғаныстар. Алматы, 1990. 

4. Серікқалиев З. Ақ жол. -Алматы: Жазушы, 1990 

5. Атымов М.  Қазақ романдарының поэтикасы. -Алматы: Ғылым, 

1995. 

6. Майтанов Б. Қазақ романы және психологиялық талдау. -Алматы: 

Санат, 1996. 

7. Әбдезұлы Қ. Қазақ прозасы және ұлттық идея. -Алматы: Қазақ 

университеті, 2005. 

8. Бөпежанова Ә. Дүние – иман құбылысы: Эсселер. Сын 

мақалалар. Ой-толғамдар. Сұхбаттар.- Алматы: Өлке, 2001. 

9. Сүлейменов О. Шығармалар жинағы. 5 Том. Баспалар үйі. 2015. 

10. Бельгер Г. Шығармалар жинағы. 6 Том.  Атамұра. 2005. 
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Сүлейменова Э.Д. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

Ибраева Ж.Қ. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің доценті 

 

Пікір жазғандар: 

Мұсатаева М.Ш. – филология ғылымдарының докторы, профессор. 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

Шайкенова Л.М. – филология ғылымдарының докторы, әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінің профессоры 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Жалпы тіл білімі» филология мамандығында оқитын студенттердің 

жалпылингвистикалық дайындығы жүйесіндегі аяқтаушы және 

қорытындылаушы курс болғандықтан, міндетті пәндер қатарына кіреді.  

«Жалпы тіл білімі» курсының бағдарламасы лингвистикалық 

білімдерді, лингвистикалық талдаудың тәжірибесі мен біліктілігін жүйелеуге, 

студенттерді теориялық және практикалық лингвистикадағы өзіндік ғылыми 

қызметке дайындауға бағытталған. 

Бағдарламада студенттердің өзіндік жұмыстарына (рефераттар, эсселер 

жазу мен презентациялар дайындау, бақылау жұмыстарын орындау, 

талдаудың дәстүрлі және классикалық әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, 

лингвистикалық міндеттерді шешу) ерекше мән беріледі. 

Курс мазмұнын меңгеру нәтижесінде теориялық және қолданбалы тіл 

білімінің нысаны мен пәнін ажырата алатын және тілді талдаудың 

репрезентативті әдісін меңгерген білікті филолог студент:  

– ғылыми парадигмалардың концептуалды-әдіснамалық ерекшелігі  

мен лингвистикалық бағыттардың даму логикасы туралы; 

– кәсіби білімді игеру, жинақтау, жеткізу және оңтайлы қолдана білу 

амалдары туралы; 

– лингвистика және басқа да тоғыспалы ғылымдарда заманауи 

ақпараттық және т.б. технологияларды қолдану туралы 

толық әрі нақты түсінікке ие болуы тиіс; 
– тіл туралы ғылымның құрылымын, пәнін және эвристикалық 

мүмкіндіктерін; 

– қазіргі лингвистиканың негізгі концептуалды-терминологиялық 

аппаратын; 
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– теориялық лингвистика, коммуникация теориясы, мәтін талдау және 

интерпретациясы саласындағы негізгі тұжырымдар мен тұжырымдамаларды,  

– сөйлеу ақпаратын жеткізу мен саясат пен БАҚ-та тілді қолданудың 

жолдарын 

білуі тиіс; 

– тіл және оның бірліктерін синхрония және диахрония аясында 

талдай білу, қазіргі қоғамның белсенді техногенді үдерісінде тілдің қызмет 

етуін жалпы ғылыми тұрғыдан сипаттау; 

– тіл және оның бірліктерін зерттеудің әдіс-тәсілдерін дұрыс әрі 

нақты қолдану; 

– тіл туралы ғылым дамуының негізгі кезеңдері мен 

заңдылықтарын және қазіргі тіл білімінің дискуссиялы мәселелерін еркін 

меңгеру; 

– ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру мен өткізуде және 

оқу үдерісінде кәсіби білімді дұрыс пайдалана 

алуы тиіс; 

–  кәсіби лингвистикалық білімді меңгеру, тереңдету, кеңейту, 

сонымен қатар, түрлі көзқарастарды салғастыру және өз пікірін саналы түрде 

құрастыру; 

– шынайы әдістерді қолдана отырып, тілдік материалды 

репрезентативті талдау, сонымен қоса, теориялық және тәжірибелік жұмыс 

нәтижесін жалпылау; 

– лексикографиялық және мәтіндік дереккөздермен, мұрағат 

мәліметтерімен жұмыс істей білу, мәтінді дешифрлеу; 

– тілді үйрету жүйесін, атрибуция және мәтінді дешифрлеу, түрлі 

автоматтық мәліметтер базасын (корпустар, сөздіктер, каталогтер және т.б.) 

құрастыру, әртүрлі автоматты сөздіктер, морфологиялық талдау, 

синтаксистік талдау үдерістерін автоматизацияландыру, сөйлеуді тудыру 

үдерістері кезінде жұмыстың лингвистикалық бөлімін қамтамасыз ете алу 

дағдысына ие болуы тиіс; 
– ғылыми-инновациялық және педагогикалық кәсіби қызметте; 

– теориялық және қолданбалы лингвистикалық зерттеулерді 

ұйымдастыру, өткізу және жүзеге асыруда; 

–  қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі әртүрлі дереккөздерден 

алынған лингвистикалық білімін шығармашылық бастамашылдық 

тұрғысынан әрдайым жаңартып тұруда, өзінің кәсіби біліктілігін күшейте 

отырып, алған білімдерін түсіндіру, жүйелеу, талдау және жинақтау ісінде  

білікті болуы тиіс. 

Аталмыш пәнді оқуға қажетті алдынғы пәндердің тізімі 

«Жалпы тіл білімі» пәнінің материалы бакалавриаттың лингвистикалық 

циклдегі барлық пәндерін  «Тіл біліміне кіріспе», «Славян/түркі 

филологиясына кіріспе», «Арнайы филологияға кіріспе», «Қазіргі қазақ/орыс 

тілі», «Латын тілі» және т.б. оқу нәтижесінде алынған білімдерін ескере 

отырып құрастырылды.  
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ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Бөлім атаулары 

1.  Тіл білімі: ғылымдар жүйесіндегі дәстүрлі және жаңа байланыстар. Тіл 

білімінің мақсаты мен міндеттері. 

2.  Әлем тілдерінің номенклатурасы: генетикалық, типологиялық және 

ареалдық бейнелері 

3.  Тіл ерекше сипаттағы семиотикалық жүйе ретінде 

4.  Жалпы фонетика мен фонология. Артикуляторлық, акустикалық және 

перцептивті фонетика 

5.  Жалпы морфология. Грамматикалық мағына және олардың әлем 

тілдерінде берілу жолдары. 

6.  Жалпы синтаксис. Негізгі синтаксистік бірліктер. Дискурс. 

7.  Жалпы семантика. Семантикалық теориялар. Мән мен мағына. Тілдік 

мәндердің типтері. Прагматика. 

8.  Тіл және ми. Тіл онтогенез бен филогенезде.  

9.  Тіл – Социум – Этнос. Әлеуметтік лингвистика: қайнар көздерінен тілді 

«әлеуметтік констекстте» зерттеуге дейін 

10.  Лингвистикалық типология. Тілдің типі және тілдегі тип. 

11.  Лингвистика әдіснамасы. Лингвистиканың метатілі және 

металингвистика.  

12.  Тілдің ішкі және сыртқы реконструкциясының әдіснамасы. 

13.  Салғастырмалы әдіс. Жасырын салғастыру және тілдік параллерьдер. 

14.  Нақты әдістер (математикалық логика, статистика, ықтималдылық 

теориясы, ақпарат теориясы) және қолданбалы тіл білімі 

15.  Тіл корпусы сәйкестендірілген, құрастырылған және белгіленген 

тілдік/сөйлеу мәліметтерінің электронды нұсқадағы жиынтығы ретінде. 

 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Жалпы тіл білімі» курсының жүйелі мақсаты сыни тұрғыдан ойлай 

алатын, ақпараттар легінде еркін әрекет ете алатын, жоғары академиялық 

стандарттар мен жаңару үстіндегі қоғамның талаптарына сай  білікті, 

бәсекеге қабілетті лингвист даярлау болып табылады. «Жалпы тіл білімі» 

курсы келесідей міндеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік береді: 

–  тіл теориясы, тіл бірліктері мен олардың қатынасы туралы 

тұжырымдамаларды меңгеру; 

–  тіл білімінің іргелі теориялық-әдіснамалық дамуымен, негізгі 

лингвистикалық бағыттары мен мектептері және олардың қазіргі тіл туралы 

ғылымға  әсерімен танысу; 

–  лингвистикалық парадигмалар және олардың заманауи тіл 



 111 

теориясындағы эволюциясы, орыны, мәні мен жетістіктері туралы білімді 

меңгеру; 

–  әртүрлі тілдік материалдарға қатысты жаңа лингвистикалық 

білімді өзіндік тұрғыда дәйектей алу білігін игеру; 

–  тіл және оның бірліктерін талдаудың әдістерін меңгеру және 

оларды тәжірибеде қолдану жолдарын игеру. 

Тіл білімі: ғылымдар жүйесіндегі дәстүрлі және жаңа байланыстар. Тіл 

білімінің ғылым ретіндегі нысаны. Тіл білімінің мақсаттары мен міндеттері. 

Лингвистикалық бағыттар мен парадигмалар. Прадагмалар типологиясы: 

генетикалық, инвентарлы-таксономиялық, антропоцентристік, 

функционалды, коммуникативті-парадигмалық, дискурсивті-когнитивтік. 

Пәннің оқу мақсаттары келесідей: 

– тіл туралы білімді, негізгі теориялық және қолданбалы 

мәселелерді жалпылау, тереңдету, жүйелендіру; 

– әлемдік лингвистиканың өзекті сұрақтары туралы, сонымен 

қатар, тұтас алғанда қазіргі тіл білімінің «бейнесін» құрайтын негізгі 

лингвистикалық пәндер (әлеуметтік лингвистика, психолингвистика, 

когнитивтік лингвистика, корпустық лингвистика) және тіл білімі тарихының 

кезеңдері мен дәуірлері туралы ой қалыптастыру; 

– тіл және тілдік бірліктерді талдаудың замануи әдістерімен танысу 

және оларды тәжірибеде қолданудың тұрақты дағдыларын қалыптастыру. 

 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Тіл білімі: ғылымдар жүйесіндегі дәстүрлі және жаңа байланыстар. 

Тіл білімінің мақсаты мен міндеттері. Тіл теориялық және қолданбалы тіл 

білімінің ғылыми нысаны ретінде. Қазіргі тіл білімі: диффренциация және 

интеграция үдерістері және олардың тіл туралы ғылым құрылымындағы 

көрінісі: лингвосемиотика, психолингвистика, әлеуметтік лингвистика, 

когнитивті лингвистика, интерлингвистика, контрастивті лингвистика, 

корпустық лингвистика, нейролингвистика, паралингвистика, компьютерлік 

лингвистика, инженерлік лингвистика, математикалық лингвистика, 

коммуникативтік лингвистика, мәтін лингвистикасы, дискурс теориясы, 

корпустық лингвистика және т.б. Тіл туралы дәстүрлі ойлардың өзгеруі.  

Әлем тілдерінің номенклатурасы: генетикалық, типологиялық 

және ареалдық бейнелері. Тілдер өміршеңдігі мәселесі. Тірі, жойылу 

үстіндегі және өлі тілдер. Тіл өміршеңдігінің объективті және субъективті 

көрсеткіштері. Тілдерді сақтап қалу және олардың өміршеңдігін күшейтудегі 

ЮНЕСКО қызметі. Қазақ тілінің өміршеңдігі және тілдік саясат. Тілдегі 

табиғилық vs. Жасандылық. Табиғи тілдердің жасанды аналогтары: 

халықаралық көмекші тілдер, бағдарламау тілдері, ақпараттық тілдер, 

ғылымның шартты тілдері, өмірде жоқ халықтардың ойдан шығарылған 

тілдері Жасанды халықаралық тілдері: априорлы, апостериорлы, аралас. 
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Тіл ерекше сипаттағы семиотикалық жүйе ретінде. Тіл жүйелі-

құрылымдық жасалым ретінде. Тілдің деңгейлік стратификациясы. 

Парадигматика мен синтагматика. Функционалды лингвистика. 

Коммуникативті лингвистика: тілдік актілер теориясы – паралингвистика – 

мәтін лингвистикасы – дискурс теориясы. Тілдік құзіреттілік.  

Жалпы фонетика мен фонология. Артикуляторлы, акустикалық 

және перцептивті фонетика. Акустикалық фонетика дыбыстық 

құрылымның физикалық ерекшеліктерін (жоғарылық, күш, ұзақтығы, тембр) 

зерттейтін пән ретінде. Сөйлеу технологияларын (сөйлеу анализі мен синтезі) 

құрастырудағы акустикалық фонетиканың жетістіктері. Артикуляторлы 

фонетика дыбыстық құрылым бірліктерінің жасалуын зерттейтін пән ретінде. 

Артикуляция үдерістері және артикуляциялық база. Сегментті және 

суперсегментті дыбыстық құралдар: құрал-жабдыққтар мен қызметі. 

Фонетикалық заңдар мен фонетикалық үдерістер. Перцептивті фонетика 

тыңдаушының дыбыстық сөйлеуді қабылдауын зерттейтін ғылым ретінде. 

Эксперименталды фонетика: әдістері мен тәсілдері. Фонология. Фонема. 

Фонологиялық теориялар. Халықаралық фонетикалық алфавит және 

транскрипция. Транслитерация. Фонология. Ғылым ретіндегі фонология 

тарихы. Фонема теориясы.  

Жалпы морфология. Грамматикалық мағына және олардың әлем 

тілдерінде берілу жолдары. Морфема түсінігі. Морфемалар және тілдер 

классификациясы. Әлем тілдерінде грамматикалық мағынаның берілу 

жолдары. Грамматикалық категориялар және олардың түрлері. Сөз 

формалары, лексема, парадигма, грамматикалық санат. Әлем тілдеріндегі 

есімдердің негізгі грамматикалық категориялары. Әлем тілдеріндегі 

етістіктердің негізгі грамматикалық категориялары.  

Жалпы синтаксис. Негізгі синтаксистік бірліктер. Дискурс. Терең 

және үстірт синтаксистiң синтаксистiк сипаттаманың деңгейлерi ретінде. 

Негізгі синтаксистік бірліктер. Дискурс. Синтаксистiк қатынастар және 

олардың түрлерi. Әлем тiлдерiндегi синтаксистiк қатынастарды бiлдiру 

тәсілдері.  

Жалпы семантика. Семантикалық теориялар. Мән мен мағына. 

Тілдік мәндердің типтері. Прагматика. Тілдік мәндер түрлері. 

Көпмағыналылылық мәселесі: тілдік және сөйлеу көпмағыналылық, 

полисемия, омонимия және мағыналардың диффуздылығы. Семантизация. 

Сөйленістегі эксплицитті және имплицитті ақпарат. 

Тіл және ми. Тіл онтогенез бен филогенезде. Тіл мидың қай бөлігінде 

орналасады? Солтүстік жартышардың үстемділігі немесе тілдің қызметтік 

ассиметриясы. Тілдің пайда болуы мен ойлаудың пайда болуы.  Тіл және 

жануарлардың туа біткен коммуникативтік жүйелері. Homo loquens пен тілдің 

көпшілігі. Биологиялық түр ретіндегі адамның тілдік қабілеті (language 

competence). Сөйлеу әркеті (language performance). Сөйлеу тудырудың 

үлгілері. Негізгі туа біткен примитив-концептілер. Когнитивті лингвистика. 
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Тіл инстинкт ретінде (С. Пинкер). Тілді меңгері теориялары: тілдік қабілет 

пен тілдік дарын. Балалардың тілді меңгеруі.  

Тіл – Социум – Этнос. Әлеуметтік лингвистика: қайнар көздерінен 

тілді «әлеуметтік констекстте» зерттеуге дейін. Этнолингвистика. Саяси 

лингвистика. Гендерлік лингвистика. Юрислингвистика. Тілдік, этностық 

және әлеуметтік сәйкестілік. Тілдің өмір сүру формалары. Диглоссия. Тілді 

кодтау мәселелері. Тіл және билік. Тіл және идеология. Әлемдегі және 

Қазақстандағы тілдік жағдаят пен тілдік саясат. Тілдік жағдаяттар түрлері 

мен тілдік саясат. Тілдік жоспарлау. Тілдік заңнама. Тілдік қатынастар және 

олардың нәтижелері. Лингва франка. Пиджиндер мен креол тілдер. «Тілдік 

одақтар». Тілдің ауысуы. Тіл жылжуы. Билингвизм және оның түрлері. 

Билингвизм мен диглоссия. Трансференция. Интерференция. Қазақстандағы 

қазақ және орыс тілдері: қызметі және дамуының мәселелері.   

Лингвистикалық типология. Тілдің типі және тілдегі тип. «Тіл-

эталон». Тілдер типтері: флективті – агглютинативті – оқшауланған – 

инкорпоративті; аналитикалық – синтетикалық; белсенді – номинативті – 

эргативті тілдер. Қазақ тілі агглютинативті типті тілдердің өкілі ретінде. 

Орыс тілі тілдердің флективті типінің өкілі ретінде. Тілдік ұқсастықтар мен 

тілдік әмбебаптар. Әмбебаптар лингвистикасы барлық немесе көпшілік 

тілдерге тән ерекшеліктер мен қасиеттерді зерттейтін ғылым саласы ретінде. 

Лингвистика әдіснамасы. Лингвистиканың метатілі және 

металингвистика. Тілдегі верификация, дәлелдеу және аргументация. Тілді 

зерттеу мен сипаттаудың әдіс-тәсілдері. Байқау, тәжірибе, сипаттау, 

модельдеу және т.б. эмпирикалық зерттеулердің жалпығылыми әдістері. 

Рефлексия мен интроспекция. Рефлексивті лингвистика. 

Тілдің ішкі және сыртқы реконструкциясының әдіснамасы. 

Қатысымдық хронология мен глоттохронология, лингвистикалық география 

әдіснамасы. М. Сводеш тізімдері. 

Салғастырмалы әдіс. Жасырын салғастыру және тілдік 

параллерьдер. Тілдердің типологиялық сипаттамасы мен типологиялық 

классификациясы. Контент-талдау. Компоненттік  талдау. Таксономиялық 

талдау. Дистрибутивті талдау, транформациялық талдау, тікелей құрамтастар 

әдісі. Эталон тіл әдісі.  

Нақты әдістер (математикалық логика, статистика, 

ықтималдылық теориясы, ақпарат теориясы) және қолданбалы тіл 

білімі. Тілдік үдерістерді модельдеу. 

Тіл корпусы сәйкестендірілген, құрастырылған және белгіленген 

тілдік/сөйлеу мәліметтерінің электронды нұсқадағы жиынтығы ретінде. 

Корпустық лингвистика. Компьютерлік лингвистика. Тіл туралы ақпарат 

алудың жаіа тәсілдері мен тілді зерттеудің заманауи әдістері. Лингвистикалық 

сипаттаулардың ресімделуі. Лингвистикада қолданылатын аралас ғылымдар 

әдістері.  

 



 114 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Үнді, антикалық, қытай, араб тіл білімдері. Лингвистикалық 

дәстүрлер. Ж. Баласағұнның, «л-Фарабидің лингвистикалық мұралары. 

2. Компаративистика: мақсаттары, әдістері, жетістіктері. Түркі 

тілдерінің салыстырмалы-тарихи зерттелуі. 

3. В. фон Гумбольдттың лингвистикалық көзқарастары. 

Лингвистикалық ықтималдылық болжамы. 

4. Әмбебап логикалық ойлардан әмбебаптар лингвистикасына дейін. 

5. Натуралистік бағыт пен тіл дамуының жалпы заңдылықтары. 

6. Тіл біліміндегі психологиялық бағыт. 

7. Жас грамматикалық бағыт пен тіл біліміндегі тарихилық қағидасы 

vs. «сөздер мен заттар мектебі».  

8. «Шежіре ағашы» теориясы vs. «толқындар» теориясы. Ареалды 

(кеңістіктік) лингвистика. Неолингвистика. 

9. Ф. де Соссюрдің лингвистикалық көзқарастары мен қазіргі тіл 

біліміндегі жүйелілік идеясы. 

10. И.А. Бодуэн де Куртенэнің лингвистикалық көзқарастары мен 

тірі тілдерді зерттеу. 

11. Структурализмнің негізгі бағыттары: функционалды грамматика 

(Прага мектебі). 

12. Структурализмнің негізгі бағыттары: дескриптивті (америкалық) 

мектеп. 

13. Структурализмнің негізгі бағыттары: глоссематика 

(Дания/Копенгаген мектебі). 

14. Формализм vs. өткен шақ мен қазіргідегі функционализм. 

15. Қазақстандағы тіл білімі: жетістіктері мен дәстүрлері.  

 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

«Жалпы тіл білімі» курсы бойынша студенттердің өзіндік жұмысы а) 

жазу жұмыстарын жүргізіп, презентация жасап, (реферат, эссе, баяндама, 

бақылау жұмысы), ұжымдық талқылаудан өткізу; б) берілген мәтін 

үзінділерін репрезентативті әдіс-тәсілдер арқылы талдау. 

Өзіндік жұмыс үшін келесі тақырыптар ұсынылады: 

 

1. Тіл типі мен тілдегі типтің айырмашылығы 

2. Лингвистиканың метатілігі және оның лингвистикалық 

терминологиядан айырмашылығы 

3. Агглютинавті тіл типі ретіндегі қазақ тілінің 10 ерекшелігін 

атаңыз. Өз аргументтеріңізді мысалдармен дәйектеңіз. 
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4.  Флективті тіл типі ретіндегі орыс тілінің 10 ерекшелігін атаңыз. 

Өз аргументтеріңізді мысалдармен дәйектеңіз. 

5. Тілдердің ұқсастығы және тілдік әмбебабы 

6. Гипотеза дегеніміз не? Лингвистикадағы гипотезалардан мысал 

келтіріңіз және олардың тек гипотеза екенін дәлелдеңіз. 

7. Ғылымдағы рефлексия дегеніміз не және ол қалай жүзеге асады? 

Кеңірек мысал-дәйек келтіріңіз. 

8. Интроспекция лингвистикада қаншалықты кең қолданылады? 

Интроспекция әдісі субъективті ме, әлде объективті ме? 

9. Ана тілі болып табылмайтын тілді талдауда интроспекция 

қолданлғаны дұрыс па?  

10. Түркі тілдеріне арналған М. Сводештің тізімін қолдана отырып, 

оның тұрғысынан қазақ тілін сипаттаңыз. Мысалдар сенерліктей болуы тиіс. 

11. Славян тілдеріне арналған М. Сводештің тізімін қолдана отырып, 

оның тұрғысынан орыс тілін сипаттаңыз. Мысалдар сенерліктей болуы тиіс. 

12. Герман тілдеріне арналған М. Сводештің тізімін қолдана отырып, 

оның тұрғысынан ағылшын  тілін сипаттаңыз. Мысалдар сенерліктей болуы 

тиіс. 

13. Салғастыру бір немесе бірнеше тілдердің грамматикалық жүйесін 

талдауда екңінен қолданылады. Грамматикалық мағыналар құрамы мен 

олардың сөйлеудің есім бөліктерінде берілуіндегі ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды анықтаңыз. Салғастыру үшін тілді өздеріңіз 

таңдайсыздар. Талданатын тіл жұптары (қазақ – орыс, қазақ – ағылшын, орыс 

– ағылшын) немесе жұптары (қазақ – орыс – ағылшын) үш тілі болуы мүмкін. 

14. Семантикалық өріс идеясына сүйене отырып, талдау үшін келесі 

топтардың бірін таңдаңыз: су нысандары, жолдар, көлік құралдары және т.б. 

Компоненттік талдау мен салғастыру үшін тілді өзіңіз таңдаңыз. Талданатын 

тіл жұптары (қазақ – орыс, қазақ – ағылшын, орыс – ағылшын) немесе 

жұптары (қазақ – орыс – ағылшын) үш тілі болуы мүмкін. Талданатын 

лексика-семантикалық топтардың семалар құрылымындағы ұқсастық пен 

айырмашылықты табыңыз. 

 

СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Контент-талдау – түрлі бағыттағы мәтіндердің мазмұнын талдауға 

арналған танымал әдіс. Контент-талдауға мәтін таңдап, талдаңыз. Талдау 

нәтижесін презентация түрінде жалпылаңыз. 

2. Америка құрылымдық мектебі (дескриптивті лингвистика) 

тарапынан дистрибутивті талдау, трасформациялық талдау, тікелей 

құрамдастар әдісі ұсынып, талқалаудан өткен. Қазақ, орыс немесе ағылшын 

тілдері мысалында аталған әдістердің қалай қолданылғанын көрсетіңіз. 

3. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінің корпусы көмегімен берілген 

нұсқалардың қайсысы жиі қолданылатынын анықтаңыз: қаз. мекен жай – 
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мекенжай – мекен-жай; ор. тюль, шампунь (муж. р.), тюль, шампунь (жен. 

р.). Анықталған фактілер берілген тілдердің лексикалық жүйесінде орын 

алған үрдістерді көрсете алады ма? 

4. British National Corpus-тан (BNC) http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 

іздеудегі алғашқы жиырма нәтижеде ағылшын тіліндегі test сөзі қай 

мағынада қолданылатынын анықтаңыз. Зерттеу нәтижелерін бяндама түрінде 

ресімдеңіз. Баяндамаңызды тілдерді зерттеудегі Ұлттық тіл корпустарын 

қолдану мүмкіндіктері тақырыбындағы тезіспен қорытындылаңыз. 

5. Тілдердің шығу-тегі жөніндегі теорияларды (Ж.Ж. Руссо, И Гердер. 

М.В. Ломоносов)салыстырыңыз.  

6. «Структурализмнің негізгі бағыттары: дескриптивті (америкалық) 

мектеп» тақырыбында конспект-жоспар құрастырыңыз. Дескриптивизмнің 

бастаушылары ретінде Фр. Боас, Л. Блумфилд, Э. Сепир, С. Лэм, 

Б.Л. Уорфтың еңбектеріне шолу жасаңыз. Б. Блок, Г. Трейгер, Ч. Хоккет, 

З. Хэрристердің дистрибуция үлгілерін талдаңыз (Деңгейлік тілдік жүйе 

түсінігі. Субституция және дистрибуция түсініктері. Аллофондар мен 

алломорфтар). 

7. «Тіл біліміндегі психология бағыты. В. Фон Гумбольдт идеяларының 

әсері. XIX ғасырдағы психология мен лингвистика» тақырыбында конспект-

жоспар құрастырыңыз. Г. Штейнталь лингвистикалық жүйесі. Логикалық 

бағыттағы сын. Тілдік ойлау мен ішкі форма туралы ілім. Этникалық 

психология. 

8. Г. Пауль теориясының негізгі тұжырымдарын негіздеңіз: пән 

ретіндегі тілдің тарихы және тіл білімінің мазмұны, қарым-қатынас 

үдерісінің сипаты, индивид – қоғам – тіл, тіл және диалектілер. 

9. «Ареалды лингвистика мен салыстармалы-тарихи зерттеулердегі 

тілдік одақтар идеялары» тақырыбында эссе жазыңыз.  

10. «Қазақстандағы тіл білімі: жетістіктері мен дәстүрлері» 

тақырыбында презентация дайындаңыз. Келесі мәселелерді қарастырыңыз: 

қазақ тіл білімі жалпы түркітанудың бір бөлігі ретінде (Н.И. Ильминский, 

М. Тереньев, В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, В.В. Катаринский. 

С. Аманжолов, А. Құрышжанов, Қ. Өмірәлиев және т.б.); қазақ тіл білімі 

туралы ілім (А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов, С. Кеңесбаев, С. Аманжолов, 

И. Маманов, Н. Сауранбаев, Г. Мұсабаев, М. Балақаев, Ә. Қайдаров. 

Р. Сыздықова және т.б..). 

11. Келесі тақырыптардың бірін таңдап, эссе жазыңыз: 

«А. Байтұрсынов, Қ. Жұбановтың жалпылингвистикалық ойлары», «Қазақ 

графикасының мәселелері: А. Байтұрсынов, Қ. Жұбанов, С. Аманжолов, 

Е. Омаров, Х. Досмұхамедов және т.б.». 

12. «Орыс тіл білімі әлемдік русистика бөлігі ретінде 

(Х.Х. Махмұдов, Э.Д. Сүлейменова, Л.К. Жаналина, Н.И. Гайнуллина, 

Б.М. Жылқыбаев, Н.Ж. Шәймерденова, К.К. Ахмедьяров, З..К. Сабитова 

және т.б.)» тақырында тарихи-лингвистикалық шолу жасаңыз. 

Салғастырмалы зерттеулер қазақстандық тіл біліміның бір бөлігі ретінде 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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(В.А. Есенғалиева, Н.Ж. Шәймерденова, Ш.К. Жарқынбекова, С.Е. Исабеков 

және т.б.). 

13. «Қазақстандағы әлеуметтік лингвистика (Қ. Жұбанов, 

Ә. Қайдаров, Б. Хасанов, М.М. Копыленко, А.Е. Карлинский, 

Э.Д. Сүлейменова, Ж.С. Смағұлова, З.К. Ахметжанова и др)» тақырында 

тезис дайындаңыз. 

14. Формализм vs. өткен шақ мен қазіргідегі функционализм. 

15. Қазақстандағы тіл білімі: жетістіктері мен дәстүрлері.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Амирова Т. А., Ольховиков Б. А., Рождественский Ю. В. История 

языкознания. – М.: Академия, 2005.  

2. Гируцкий А.А. Общее языкознание. – М.: ТетраСистемс, 2008. 

3. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М.: 

Добросвет, 2002.  

4. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. Изд.2, испр. – М.: 

URSS: Либроком, 2009.  

5. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков. Изд. 2-е – М.: Флинта, Наука, 2003. 

6. Сулейменова Э.Д. Казахстанская лингвистика на рубеже веков: 

docendo discimus. – Астана: Фолиант, 2013. 

7. Course in General Linguistics. Ferdinand de Saussure; Charles Bally; 

Albert Sechehaye; Albert Riedlinger; Tullio De Mauro – LaSalle, Ill: Open Court, 

2006.  

8. Chomsky N.  Syntactic Structures / David W. Lightfoot (Preface).  

Hardcover, 2nd, 2012.   

9. Stump G, Finkel R. A. Morphological Typology from Word to Paradigm. 

– Cambridge University Press, 2013. 

 

Қосымша: 

1. Алефиренко Н. Ф. Современные проблемы науки о языке. – М.: 

Флинта, Наука, 2009.  

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. М.: УРСС 

Эдиториал, 2001. 

3. Ибраева Ж.К. Язык политики и политика языка. К обоснованию 

политической лингвистики. – Алматы: Тарих тағылымы, 2010. 

4. Касевич В.Б. Труды по языкознанию. Т.1. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2006. 

5. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2010. 

6. Левицкий Ю.А. Общее языкознание – М.: Либроком, УРСС, 2009. 

7. Маслов Ю.С. Избранные труды: Аспектология. Общее языкознание. 

М.: Языки славянской культуры, 2004. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/2692397/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4188637/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857616/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/2215728/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857712/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856085/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4508183/#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4006831/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/858026/


 118 

8. Моисеев М.В., Семкина Г.Г. Методы лингвистических 

исследований: учебно-методическое пособие – М.: Флинта, 2005. 

9. Сулейменова Э.Д. Язык как ресурс мягкой силы и ресурсы мягкой 

силы языка. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

10. Шайкенова Л.М. Рефлексивная лингвистика. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2009. 

11. Широков О.С. Языковедение: введение в науку о языках.− М.: 

Добросвет, 2003.  

12. Lyons J. Language and Linguistics. – Cambridge University Press, 

2012.  

13. Jackendoff Ray S. Foundations of Language: Brain, Meaning, 

Grammar, Evolution. –  Oxford University Press, USA. – 2003.  

14. Umberto E. Semiotics and the Philosophy of Language. –Indiana 

University Press, 2005. 

 

Сөздіктер мен анықтамалықтар: 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2004. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный редактор 

В.Н. Ярцева. – М.: ООО ДиректМедиа Паблишинг, 2008. 

3. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Мадиева Г.Б., Авакова 

Р.А. и др. Тіл білімі сөздігі. Словарь по языкознанию. Под общей ред. Э.Д. 

Сулейменовой. – Алматы: Ғылым, 1998. 

4. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Аканова Д.Х., Смагулова 

Ж.С. Әлеуметтік лингвистика терминдерінің сөздігі / Словарь 

социолингвистических терминов – Под общей ред. Э.Д. Сулейменовой. – 

Алматы: Арман-ПВ, 2008. 

 

Ғаламтор ресурстары: 

1. Автоматический перевод на eLIBRARY.RU 

http://www.eril.ru/news  

2. Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru  

3. British National Corpus (BNC) http://www.natcorp.ox.ac.uk/  

4. Bank of English http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx   

5. Венгерский национальный корпус http://corpus.nytud.hu/mnsz/  

6. Грамота.ру. Справочно-информационный портал.  

http://gramota.ru/forum/read.php?f=14&i=1593&t=1565  

7. Корпус Корпус испанского языка (исторический) 

http://www.corpusdelespanol.org/  

8. Корпус китайского языка (LIVAC Synchronous Corpus) 

http://www.rcl.cityu.edu.hk/livac/   

9.  «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008584/1008584a1.htm 

http://www.eril.ru/news
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.natcorp.ox.ac.uk/
http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx
http://corpus.nytud.hu/mnsz/
http://www.corpusdelespanol.org/
http://www.rcl.cityu.edu.hk/livac/
http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008584/1008584a1.htm
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10. Коряков Ю.Б., Майсак Т.А. Систематика языков мира и базы 

данных в интернете http://linguarium.iling-ran.ru/sys.shtml  

11. Лингвистическая карта мира http://teach-

learn.narod.ru/languages.htm     

12. Linguicto  http://www.lingvisto.org/cxiuj_lingvoj.html 

13. Language on the World http://www.nvtc.gov/lotw/languageMap.html  

14. Modern Language Assotiation (MLA)  http://www.mla.org/map_main 

15. C. Ode, G. Kalsbeek Endangered Languages an interactive e-learning 

Module on the Internet www.bedreigetalen.nl 

16. www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist  

17. http://www.krugosvet.ru/articles/67/1006781/1006781a1.htm  

Древняя Индия: грамматика Панини  

18. http://liceu.uab.es/~joaquim/general_linguistics/internet_ling/rec_ling

_internet.htm 

19. Уппсальский корпус русских текстов http://www.sfb441.uni-

tuebingen.de/b1/en/korpora.html  

 

PRYA 2201 – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор: 

Джолдасбекова Б.У. – доктор филологических наук, профессор 

Мухамадиев Х.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент 

Баянбаева Ж.А. – старший преподаватель 

 

Рецензенты: 

 

Казкенова А.К. – кандидат филологических наук, Казахского 

национального педагогического университета имени Абая 

Сансызбаева С.К. – кандидат филологических наук,  

доцент Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Профессиональный русский язык» направлена на усиление 

лингвистического компонента в образовательном процессе – осуществление 

языковой подготовки студентов, обучающихся на государственном языке. Это 

означает, что формирование профессиональной языковой подготовки будущего 

специалиста осуществляется преподавателями-языковедами.  

Актуальность изучения дисциплины обусловлена реалиями современной 

социокультурной ситуации. В условиях интенсификации межкультурных и 

межгосударственных связей появляется потребность в специалистах, 

http://linguarium.iling-ran.ru/sys.shtml
http://www.nvtc.gov/lotw/languageMap.html
http://www.mla.org/map_main
http://www.bedreigetalen.nl/
http://www.krugosvet.ru/articles/67/1006781/1006781a1.htm
http://liceu.uab.es/~joaquim/general_linguistics/internet_ling/rec_ling_internet.htm
http://liceu.uab.es/~joaquim/general_linguistics/internet_ling/rec_ling_internet.htm
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владеющих развитыми речевыми навыками и умениями не только на родном, 

но и на других языках в социокультурной и научно-профессиональной сферах. 

Иными словами, успешное развитие личности и профессиональная реализация 

специалиста в современном мире обусловлены владением навыками 

межкультурной коммуникации, основанными на соизучении  родного и 

неродного языков. В связи с этим дисциплина «Профессиональный русский 

язык» представляет собой один из способов совершенствования содержания 

профессиональной подготовки будущих специалистов.   

Данная дисциплина предполагает более глубокое изучение русского 

языка с учетом специфики специальности, использование его не в качестве 

объекта, а в качестве средства овладения  базовыми знаниями.                                                       

Анализируя и изучая научную литературу по специальности на русском 

языке, студент совершенствует приемы работы со специальной литературой, 

терминологией, понятиями. Данный аспект изучения языка приводит к связи с 

профилирующими предметами. 

Программа обучения профессиональному русскому языку опирается на 

знания и умения, приобретенные в процессе изучения базового курса русского 

языка.  

В результате изучения данной дисциплины  студент должен: 

- иметь четкое представление о жанровом многообразии научного стиля; 

- знать о правилах  построения научного текста и его языкового 

оформления;  

- уяснить особенности функционирования системы языка в 

профессиональном общении; 

- овладеть научной лексикой и  научными конструкциями естественно-

технического и общественно-гуманитарного профилей; 

-  уметь продуцировать устные и письменные научные тексты разных 

жанров; 

-  овладеть речевыми нормами профессиональной сферы деятельности; 

-  знать об основах деловой коммуникации и документации; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного 

и  письменного текста; 

- выбирать языковые средства в соответствии с коммуникативной 

интенцией и ситуацией общения; 

- овладеть технологией самостоятельного поиска научной информации 

как основой научно-профессиональной деятельности; 

- знать стратегии и тактики речевой коммуникации в сфере 

профессионального взаимодействия.       

  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
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Содержание программы определяется коммуникативными 

потребностями студентов в научно-профессиональной сфере, целями и 

задачами обучения русскому языку как успешному средству осуществления 

профессиональной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование и развитие навыков  

коммуникативной компетенции  на русском языке  и обеспечение 

профессионально-ориентированной языковой подготовки компетентной 

личности, способной адекватно выстраивать общение в профессионально 

значимых ситуациях.   

Задачи дисциплины: 

1. Углубить представление об особенностях функционирования системы 

языка в научной и деловой сферах.  

2. Ознакомить с типологией профессиональных текстов и их 

компонентов. 

3. Совершенствовать коммуникативные навыки и речевые  умения при 

продуцировании устных и письменных научных текстов по изучаемой 

специальности. 

4. Совершенствовать навыки компрессии текста по специальности. 

5. Сформировать представление о коммуникативных качествах 

образцовой речи и нормах литературной речи. 

6. Совершенствовать умение логично и убедительно отстаивать свою 

позицию в споре и обсуждении. 

7. Развить умение логично, выразительно, используя разнообразные 

языковые средства, выражать свои мысли в жанре эссе. 

Объектом изучения является научный стиль, особенности языка 

изучаемой специальности.  

Методология курса связана с доминированием интерактивных методов: 

презентация, работа в малых группах, метод мозгового штурма, метод 

критического мыщления, дискуссия, учебная игра, студенческая конференция. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

п/п Наименование темы 

1 Профессиональная коммуникация: функции, языковые формулы. 

Качества и языковые средства научной речи. Особенности 

терминологии изучаемой специальности.  

2 Культура письменной речи. Письменные формы выражения мысли в 

профессиональной коммуникации: статья, монография, аннотация, 

реферат, рецензия и др. Структурные и языковые особенности 

научной статьи. Выбор и формулировка темы  

3 Аннотирование научной статьи по специальности. Использование 

устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте аннотации. 

4 Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 
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основных положениях реферируемого текста. 

5 Рецензирование научной статьи по специальности. Критическое 

обсуждение основных положений анализируемой статьи. 

6 Эссе как жанр письменной речи. Признаки, композиционные приемы, 

виды эссе. 

7 Написание эссе на темы, связанные со специальностью. 

8 Устные формы выражения мысли в профессиональной коммуникации. 

Специфика и жанры устного публичного выступления. Особенности 

подготовки к публичному выступлению.  

9 Качества образцовой речи. Соблюдение качеств образцовой речи в 

публичном выступлении. 

10 Речевые нормы в публичном выступлении: орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические.  Анализ типичных 

речевых ошибок. 

11 Мини-лекция на актуальную тему по специальности.  

12 Учебная дискуссия как средство развития диалогической речи. 

Классификация споров, правила поведения участников. Полемические 

приемы. Особенности подготовки к дискуссии на социально-

значимые, профессиональные темы. 

13 Виды вопросов, законы логики в дискуссии. Проведение дискуссии на 

заданную тему. 

14 Культура делового общения. Формы делового общения. Основные 

требования и типичные ошибки в процессе делового общения.  

15 Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в профессиональной сфере. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Профессиональная коммуникация: функции, языковые формулы. 

Качества и языковые средства научной речи. Особенности 

терминологии изучаемой специальности. 

Функции профессиональной коммуникации: обмен информацией, 

формирование согласия, обеспечение согласованных действий, складывание 

особой культуры группы и др.  

Качества научной речи: объективность, обобщенность и отвлеченность, 

точность, логичность, доказательность. Языковые средства научного стиля: 

термины, общенаучные слова, лексика с отвлеченным и обобщенным 

значением, именной характер речи, наличие страдательных конструкций, 

использование сочетаний с последовательной понятийно-признаковой 

конкретизацией  и др. Особенности терминологии изучаемой специальности: 

значение, виды и т.д. 
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Культура письменной речи. Письменные формы выражения 

мысли в профессиональной коммуникации: статья, монография, 

аннотация, реферат, рецензия и др. Структурные и языковые 

особенности научной статьи. Выбор и формулировка темы. 

Основные характеристики письменной речи: дистантность, 

монологичность, подготовленность, инициативность. Определение жанров 

письменной речи – статьи, монографии, аннотации, реферата, рецензии.  

Статья как небольшое исследование, в котором излагаются результаты 

собственного исследования. Структура статьи: введение; методы исследования, 

основные результаты, заключение, список цитированных источников. Выбор 

темы на основе актуальности, степени ее изученности, возможности 

практического применения и др. Формулировка темы статьи – анализ 

достоинств и недостатков на конкретных примерах. 

 

Аннотирование научной статьи по специальности. Использование 

устойчивых речевых сочетаний – клише – в тексте аннотации. 

Основные требования, предъявляемые к аннотации: предельное 

обобщение информации, использование устойчивых речевых сочетаний, 

отсутствие цитирования, наличие основных и факультативных компонентов 

текста аннотации, оформление библиографического описания. Анализ 

структуры, языковых особенностей аннотаций монографий, учебных 

пособий, научных статей. Написание аннотации к статьям из научного 

журнала.  

 

Реферирование научной статьи по специальности. Сообщение об 

основных положениях реферируемого текста. 

Виды реферата. Требования, предъявляемые к написанию реферата: 

информативность, полнота изложения, неискаженное фиксирование основных 

положений первоисточника. Структура, устойчивые речевые сочетания 

(клише), оформление списка литературы. 

Анализ образцов реферата, написание реферата к научной статье. 

Сообщение в устной форме об основных положения реферируемой статьи. 

  

Рецензирование научной статьи по специальности. Критическое 

обсуждение основных положений анализируемой статьи.     
Структура рецензии: предмет анализа, актуальность темы, краткое 

содержание, оценочная часть, выводы. Устойчивые речевые сочетания, 

используемые в рецензии.  

Анализ образцов рецензии. Написание рецензии к статье по 

специальности. Обсуждение преимуществ и недостатков анализируемой статьи. 

    

Эссе как жанр письменной речи. Признаки, композиционные 

приемы, виды эссе. 
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Виды эссе: повествовательное, сопоставительное, причинно-

следственное, эссе-доказательство. Структурные особенности эссе: введение 

(магнит, соединяющая информация, утверждение), основная часть, 

заключение. Анализ различных образцов эссе. 

Написание эссе на темы, связанные со специальностью. 
Выбор социально-значимой, актуальной темы, связанной с изучаемой 

специальностью и написание эссе.  

 

Устные формы выражения мысли в профессиональной 

коммуникации. Специфика и жанры устного публичного выступления. 

Особенности подготовки к публичному выступлению.  

Лекция, доклад, научное сообщение как устные жанры научной речи. 

Подготовленность, логичность устного публичного выступления. Анализ 

особенностей подготовки к публичному выступлению: выбор темы, поиск и 

отбор материала, структуризация материала, использование интересных 

примеров. Приемы привлечения внимания аудитории: пауза, элементы 

юмора, примеры из различных источников, тайна занимательности, прямое 

требование внимания и др. Вежливая и рабочая тишина как свидетельство 

контакта с аудиторией или его отсутствия. 

 

Качества образцовой речи. Соблюдение качеств образцовой речи в 

публичном выступлении.  

Богатство, чистота, точность, выразительность и логичность, ясность и 

правильность речи. Анализ примеров соблюдения и нарушения качеств 

образцовой речи. 

Устное выступление на заданную тему с учетом качеств образцовой 

речи. 

 

Речевые нормы в публичном выступлении: орфоэпические, 

лексические, грамматические и стилистические.  Анализ типичных 

речевых ошибок. 

Анализ примеров соблюдения и нарушения речевых норм: 

орфоэпических, лексических, грамматических и стилистических.  

Устное выступление с учетом речевых норм. 

 

Мини-лекция на актуальную тему по специальности. 
Выступление перед аудиторией с мини-лекцией на актуальную тему по 

специальности с учетом следующих требований: озвучить вопросы, которые 

будут освещены (3-4), подготовить презентацию, работать с аудиторией, 

используя приемы привлечения ее внимания. 

 

Учебная дискуссия как средство развития диалогической речи. 

Классификация споров, правила поведения участников. Полемические 
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приемы. Особенности подготовки к дискуссии на социально-значимые, 

профессиональные темы. 

Виды споров в зависимости от цели, социальной значимости предмета 

спора, количества участников и формы проведения спора. Уважительное 

отношение участников спора друг к другу. Полемические приемы: критика 

доводов оппонента, юмор, ирония, сведение к абсурду, прием бумеранга, атака 

вопросами и др. Подготовка к дискуссии на определенную тему: анализ и 

оценка основных позиций, приведение доводов, опровергающих доводы 

оппонента. 

 

Виды вопросов, законы логики в дискуссии. Проведение дискуссии 

на заданную тему. 

Уточняющие и восполняющие, сложные и простые, корректные и 

некорректные вопросы. Четыре закона формальной логики и их применение в 

дискуссии: закона тождества, закона противоречия, закона исключенного 

третьего и закона достаточного основания.  

Культура делового общения. Формы делового общения. Основные 

требования и типичные ошибки в процессе делового общения. 
Особенности делового общения: официальность, точность, сдержанность, 

лаконичность. Деловая беседа, деловая переписка, деловое совещание, деловые 

переговоры. Анализ требований и ошибок. 

 

Виды, специфические структурные и языковые особенности  

документации в профессиональной сфере. 

Стилистическое своеобразие разных видов официально-деловых текстов. 

Законодательные, административные тексты. Языковые особенности: клише, 

деловая терминология, отыменные предлоги, конструкции с последовательной 

понятийно-признаковой конкретизацией и др.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. Написание статьи небольшого объема по теме, связанной со 

специальностью. 

2. Написание реферата-обзора на основе нескольких 

первоисточников. 

3. Написание резюме к научной статье. 

4. Написание аннотации к научной статье.  

5. Написание реферата к научной статье. 

6. Написание рецензии к научной статье. 

7. Написание эссе на темы, связанные со специальностью. 

8.  

9. Подготовка презентации на тему «Логичность речи и 

выразительность речи». 
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10. Наиболее типичные ошибки по уровням языковой системы. 

11. Приемы привлечения внимания аудитории. 

12. Подготовка к дискуссии по теме по специальности. 

13. История спора. Ирония Сократа. Известные истории споры 

между учеными (по специальности). 

14. Организационно-распорядительные жанры деловой речи (приказ, 

положение, инструкция, устав и т.п.)  

15. Структурные и языковые особенности различных документов: 

заявления, автобиографии, резюме и др.  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аксарина Н.А. Технология подготовки научного текста. Учебно-

методическое пособие – М.: Наука, 2014. – 112 с. 

2. Жаналина Л.К., Килевая Л.Т., Касымова Р.Т., Маймакова А.Д., 

Абаева М.К.  Язык современной науки: языковые портреты. Учимся 

искусству научной речи./Учебное пособие. – Алматы, 2010. – 344 с. 

3. Рогова К.И., Колесова Д.В. и др. Текст: теоретические основания 

и принципы анализа. Учебно-научное пособие. – СПб, 2011. – 464 с. 

4. Мухамадиев Х.С. Профессионально-ориентированный русский 

язык.  – Алматы, Казак университетi, 2013, 2016. – 210 с. 

5. Салагаев В.Г. Риторика. Технология сотрудничества: учебное 

пособие. – Астана: Дарын, 2007. – 304 с. 

6. Салагаев В.Г. Студенческие научные работы. Академическая 

риторика. – Алматы: Раритет, 2004. – 200 с. 

7.  Д.В.Колесов, А.А.Харитонов Пишем эссе. Учебное пособие для 

изучающих русский язык. - (электронное издание). - 5-е изд. - СПб.: Златоуст, 

2013 г. - 100 с.  

 

Дополнительная:  

1. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. – Р-на-

Д, 2005. – 576 с. 

2. Васильева Т.В. Информатика: учебное пособие по языку 

специальности (читаем тексты по специальности; вып. 12). –  СПб., 2012. – 

136 с.   

3. Маслова А.Ю. Введение в прагмалингвистику. – М.: Наука, 2010. 

– 152 с. 

4. Салагаев В.Г.  Составление деловых документов. Учебно-

справочная книга / Пер. на каз.язык  А.А. Какишевой – Алматы: Раритет. –  

2013. – 300 с. 

5. Колесникова Н.И. От конспекта к 

диссертации: Учебное пособие по развитию навыков письменной речи. – 2-е 
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изд. – М.: Наука, 2003. – 288 с 

 

 

POIYA 2202 – ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Мадиева Г.Б. – доктор филологических наук, профессор, заведующая 

кафедрой общего языкознания и европейских языков КазНУ им. аль-Фараби 

Таева Р.М. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

иностранной филологии и переводческого дела КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Окушева Г.Т. – кандидат филологических наук, доцент Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

Сарыбай М.Ш. – кандидат филологических наук, доцент Казахского 

университета  Международных отношений и мировых языков имени  

Абылай хана 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Языковая подготовка по профессиональному иностранному языку 

является неотъемлемым компонентом профессионально ориентированной 

образовательной программы выпускника современного ВУЗа 

инновационного типа. Знание иностранного языка – одно из важных условий 

осуществления международного сотрудничества и повышения квалификации 

в рамках академической мобильности в соответствии с принципами развития 

научно-исследовательского университета. 

На 2 курсе наряду с дальнейшим совершенствованием базовых умений 

иноязычного общения достигается профессионально-ориентированный 

уровень системных, предметных и межличностных компетенций в 

использовании языка в целях профессионального общения. Релевантным 

является усиление общепрофессиональной и межкультурной направленности 

траектории обучения студента, формирование неподдельного интереса к 

будущей профессии, к феноменам иной ментальности и культуры в 

сопоставлении с семантическим и ценностным фондом родной культуры. В 

ходе презентации учебного материала курса предусматривается 

использование аутентичных текстов, аудио- и видеоматериалов, адекватно 

отражающих содержание изучаемой тематики и сфер общения, языковые 

единицы, обозначающие реалии, связанные с важнейшими историческими 
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событиями, культурно-историческими ассоциациями, особенностями 

общественно-политической жизни, государственным устройством и эконо-

микой стран изучаемого языка. 

В результате изучения дисциплины «Профессионально-

ориентированный иностранный язык» студент должен владеть следующими 

компетенциями: 

системные компетенции: 

 знание функциональных особенностей устных и письменных 

профессионально-ориентированных текстов;  

 практическое владение основами документоведения (в пределах 

программы), принятые в профессиональной коммуникации;  

 знание стратегий и тактик коммуникативного поведения в ситуациях 

международного профессионального общения (в пределах программы). 

предметные компетенции: 

уметь: 

  понимать устную (монологическую, диалогическую) речь в 

пределах профессиональной тематики; 

   участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью; 

 самостоятельно готовить и делать устные сообщения на 

профессиональные темы, в том числе с использованием мультимедийных 

технологий; 

   извлекать необходимую информацию из англоязычных источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.) в типичных ситуациях 

профессионально-делового общения;  

 аннотировать, реферировать и излагать на родной язык / с 

родного языка основное содержание текстов по специальности, при 

необходимости пользуясь словарем; 

иметь навыки: 

 писать сообщения, статьи, тезисы, рефераты на 

профессиональные темы; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основные грамматические единицы, характерные для 

профессиональной речи; 

 распознавать и употреблять в устных и письменных 

высказываниях основную терминологию своей широкой и узкой 

специальности, включающую активный и пассивный лексический минимум 

терминологического характера; 

 отбирать информационные источники и критически оценивать 

информацию, необходимую для выполнения коммуникативных задач в 

профессиональной деятельности; 

 самостоятельно определять способ достижения  поставленной 

учебной и коммуникативной задачи. 

быть компетентным: 



 129 

 в целенаправленном и активном использовании возможностей 

информационных технологий как важнейшего средства формирования 

профессиональной компетенции в области делового общения современного 

специалиста (работа с поисковыми сайтами, страницами зарубежных вузов и 

профессиональных сообществ, электронными энциклопедиями и др., 

пользование электронной почтой на иностранном языке); 

 в проектной деятельности, в организации и проведении учебной и 

научно-исследовательской работы (доклады и выступления на конференции, 

оформление заявок на гранты и стажировки по программам академической 

мобильности и др.). 

Пререквизиты: «Иностранный язык (английский язык)» в высшем 

учебном заведении. 

Постреквизиты: Введение в языкознание, общее языкознание, 

теоретические дисциплины бакалавриата 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ Наименование тем 

1 Учебно-профессиональная сфера общения: введение в специальность 

на профессионально-иностранном языке (английском) 

2 Выражение метаязыка филологических специальностей: казахские 

(русские) и английские соответствия  

3 Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 

терминообразовании на английском языке. 

4 Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

(английском языке) 

5 Описание предметной сферы филологии на иностранном (английском) 

языке 

6 Междисциплинарная обусловленность иностранного (английского) 

языка профессиональными филологическими дисциплинами  

7 Основные разделы литературоведения. Основные разделы 

лингвистики 

8 Основные теоретические проблемы литературоведения и лингвистики 

на иностранном (английском) языке 

9 Выдающиеся ученые в области лингвистики и литературоведения. 

10 Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения  

11 Профессиональная компетенция: ориентированность на тексты на 

иностранном (английском) языке 

12 Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

филологическими дисциплинами  

13 Роль иностранного (английского) языка в современном мире 
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14 Академическое общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

смежным дисциплинам на английском языке) 

15 Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики на 

английском языке 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение «Профессионально-ориентированный иностранный язык» – 

это учебная дисциплина, которая формирует компетенции студентов в 

презентации совокупности теоретических знаний о предметной сфере 

филологии в формате изучаемого иностранного (английского) языка.  

Объект «Профессионально-ориентированного иностранного языка», 

изучаемого в рамках специальности «Филология», – описание сущности 

филологии, основных направлений филологических знаний в терминах и 

понятиях иностранного языка.  

Предметом учебной дисциплины Профессионально-ориентированный 

иностранный язык является метаязык филологической науки на 

профессиональном иностранном языке.  

Второй этап языковой подготовки формирует у студентов когнитивные 

и профессиональные компетенции на межкультурном уровне, стимулирует 

интеллектуальное и эмоциональное развитие личности студента. На этом 

этапе развития студенты проявляют готовность к коммуникативно-

мыслительной деятельности на основе решаемой проблемной задачи. В 

области письменной речи предусматривается формирование навыков и 

умений написании продуктивных образцов письменной речи нейтрального и 

официального характера в пределах изученного языкового материала.  

Программа рассчитана на углубленное изучение текстовых материалов: 

толкование, перевод, пересказ текста, а также на расширение словарного 

запаса студентов и анализ изучаемых лексических единиц и призвана 

сформировать социально-достаточный, общеобразовательный уровень 

владения иностранным языком. На этом этапе обучения формируются 

коммуникативные навыки и умения в четырех видах речевой деятельности, 

что обеспечивает достаточно свободное использование иностранного языка 

как средства межличностного и межкультурного общения в различных 

сферах общественной жизни.  

Данный курс обучения иностранному языку включает основы 

коммуникативно-интеркультурной компетенции в четырех видах 

деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. В рамках данного 

объема происходит освоение уровня В2 Общеевропейской шкалы 

компетенций (ОЕК) – уровень базовой стандартности. 

 

Цель преподавания дисциплины: 

Стратегической целью настоящей программы является 
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формирование у обучающихся иноязычной коммуникативной компетенции 

для эффективного, самостоятельного общения в социокультурной, 

академической и профессиональной сферах в условиях поликультурной и 

многоязычной среды. 

Ее практическая цель состоит в формировании умения 

использования  английского языка в реальных ситуациях повседневного и 

академического общения, а также в типичных ситуациях профессионального 

общения. 

В качестве учебно-познавательной цели выделяется стимулирование 

познавательного интереса обучающихся, развитие их когнитивных 

способностей, формирование стратегий и приемов познавательной 

деятельности, умений и навыков учебной работы на английском языке.    

Образовательную цель программы составляет повышение уровня 

общей культуры и расширение кругозора бакалавров указанной 

специальности. 

Соответственно, в задачи курса входит: 

– обучение студентов пониманию и анализу текстов общего 

содержания, общенаучных, научно-популярных и специальных текстов по 

филологии; 

– формирование и развитие навыков понимания устной речи на 

английском языке, включая навык понимания общего содержания 

общенаучных и специальных устных текстов, извлечения из них 

необходимой для профессиональной деятельности информации и навык 

конспектирования специальных устных текстов; 

– формирование и развитие навыков создания письменных текстов в 

соответствии с общекоммуникативными, академическими и 

профессиональными потребностями; 

– развитие навыков говорения, необходимых для решения 

общекоммуникативных и профессиональных задач, включая навыки ведения 

дискуссии, презентации и запроса информации, обоснования 

положения/тезиса и своей точки зрения; 

– формирование и развитие лексического запаса и знаний грамматики, 

необходимых студентам для решения указанных общекоммуникативных и 

профессиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельного решения языковых проблем; 

– формирование и развитие навыка работы со словарем, включая 

одноязычный словарь изучаемого языка, справочниками, мультимедийными 

и интернет-ресурсами  

– формирование и развитие межкультурной компетенции с целью 

эффективного использования иностранного языка в условиях 

поликультурного общения в повседневной и профессиональной сфере. 

Успешное выполнение этих задач приведет к конечной цели - 

созданию стабильной системы формирования профессионально-

ориентированной иноязычной коммуникативной компетенции, что 
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обеспечит обучающимся конкурентное преимущество при осуществлении 

образовательной мобильности или продолжении образования, а также на 

рынке труда. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Учебно-профессиональная сфера общения: введение в 

специальность на иностранном профессиональном языке (английском) 

Понятие «образование». Роль образования в жизни человека. Знание 

иностранного (английского) языка в формировании образованного 

специалиста. Понятие  коммуникации. Различные сферы коммуникации. 

Профессиональная коммуникации – особая сфера. Роль и значение 

профессиональной коммуникации в жизни человека. Язык профессиональной 

коммуникации. Стили профессиональной коммуникации. Официальные и 

неофициальные виды (формы) профессиональной коммуникации, 

применение языка. Роль иностранного (английского) языка в 

профессиональной коммуникации. Роль иностранного (английского) языка в 

преподавании филологических дисциплин. Описание предметной сферы 

филологии на иностранном (английском) языке. Филология и ее место в 

системе образования. Филология – совокупность гуманитарных дисциплин. 

Зависимость определений от культурного и исторического контекста. Объект 

и предмет различных разделов филологической науки. Основные 

теоретические проблемы литературоведения и лингвистики. Принципы и 

методы филологической науки. Избранная специальность как научная 

отрасль. Студенческая научно-практическая конференция: доклады, 

сообщения. Реферирование и аннотирование статьи по специальности. 

 

Выражение метаязыка филологических специальностей: казахские 

(русские) и английские соответствия 

Понятие о метаязыке. Структура метаязыка. Литературоведческие и 

лингвистические словари. Сопоставление словников литературоведческих и 

лингвистических словарей на английском, казахском/русском языках. 

Корпусы метаязыка лингвистики и  литературоведении. Понятие об общих 

парадигмах филологических (литературоведческих и лингвистических) 

терминов. Общее понятие о терминологической несогласованности 

метаязыковых единиц в отечественной и зарубежной филологии в 

зависимости от методологических и онтологических установок. 

Метаязыковая основа терминосистемы лингвистики / литературоведения на 

английском языке. Меттаязык казахского/русского и изучаемого 

иностранного языка: пути и возможности  

 

Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 

терминообразовании на английском языке.  
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Терминология (совокупность терминов). Терминология – составная 

часть национального языка. Терминология и профессиональная работа. 

Термины каждой отрасли науки как совокупность терминов определенной 

области знаний. Терминология – знаковая модель определенной теории 

специальной области знания или профессии. Элементы терминологии. 

Образование терминов. Основные источники формирования 

терминосистемы. Заимствованные иноязычные термины (латинские, 

греческие, английские), интернациональный фонд (терминообразование на 

основе английского языка), семантические способы образования новых 

терминов с использванием английского языка 

 

Профессионально-ориентированная терминология на иностранном 

(английском) языке 

Термин и профессионально-ориентированная терминология на 

иностранном (английском) языке. Общенаучная терминология и 

терминологический подъязык лингвистики / литературоведения на 

английском языке. Терминологические словари (одноязычные и 

двуязычные): «Словарь лингвистических терминов» (Ж. Марузо), «Словарь 

лингвистических терминов» (О.С. Ахманова), «Русско-казахский словарь 

лингвистических терминов» (С. Кенесбаев), «Русско-казахский словарь 

лингвистических терминов» (Т. Жанузаков), «Қазақша-орысша 

лингвистикалық терминдер» (А.С. Аманжолов) «Словарь по языкознанию» 

(авторский коллектив), «Англо-русские термины по прикладной лингвистике 

и автоматической обработке текста». Работа с лексикографическими 

источниками на иностранном языке (традиционными и on-line). 

Интернациональный фонд терминообразования. Понятие о 

терминообразовании на английском языке. Информационный поиск 

(иноязычная база данных, Интернет-ресурсы, Британский национальный 

корпус (British National Corpus), Корпус современного американского  

английского языка (Corpus of Contemporary American English).  

 

Описание предметной сферы филологии на иностранном 

(английском) языке. 

Сведения о науке филология (гр. philologia любовь, пристрастие к 

словам). Внутренняя структура филологии.Основные функции филологии. 

Филология и культура. Краткая история филологии. Филология в древней 

Индии и Греции. Филология и Аристотель, Р. Декарт, И. Кант. Индийская 

филология (Панини (5-4 век до н.э.), Патанджали (2 век н.э.). 

Филологическия традиция в древней китайской культуре (5-6 вв., Лю Се и 

др.). Немецкий филолог Ф.А. Вольф и термин «филология», разделение 

филологии в ХІХ в. Разделы филологии. Общая филология и специальная 

филология (германоведение (братья Я. и В. Гримм), славяноведение (А. X. 

Востоков, В. Ганка), востоковедение и др. Структура современной 

филологии. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%83
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Междисциплинарная обусловленность иностранного (английского) 

языка профессиональными филологическими дисциплинами  

Смежные дисциплины и их проблематика. Основы терминологического 

подъязыка на иностранном языке смежных специальностей (введение в 

языкознание, общее языкознание, теория литературы, 

казахская/русская/зарубежная литература, история языка, теоретическая 

грамматика, логика, история Казахстана, философия и т.д.). Наиболее 

частотные термины и исходные понятия в смежных дисциплинах и их 

дефиниции на английском языке.  Основные понятия научно-понятийного 

аппарата филологии. Основные научные школы и тенденции. Научные 

достижения в области смежных дисциплин. Академическое учебное общение 

(лекция и семинар по смежным дисциплинам на английском языке). 

 

Основные разделы литературоведения. Основные разделы 

лингвистики. 

Литературоведение — наука, изучающая проблемы художественной 

литературы. Предмет, объект литературоведения. Основные разделы 

литературоведения (теория литературы, история литературы, 

литературная критика). Смежные дисциплины – текстология, 

историография, библиография. Лингвистика – наука о языке. Структура 

лингвистики; общая лингвистика, частная лингвистика. Отрасли 

лингвистики: сравнительная лингвистика, контрастивная лингвистика, 

психолингвистика. Социальная лнгвистика, познавательная лингвистика, 

ареальная лингвистика, компьютерная лингвистика, прикладная лингвистика 

и т.д. 

 

Основные теоретические проблемы литературоведения и 

лингвистики на иностранном (английском) языке 

Теоретические проблемы литературоведения: исследует корни,  

происхождение, зарождение, историю становления, закономерности 

развития, художественные и эстетические особенности искусства слова; 

характер и происхождение литературы, тайну и описание литературного 

произведения, значение и суть литературного развития; анализирует 

особенности искусства слова, социальную роль, принципы познания 

художественного произведения, анализ, приемы и методологии, 

литературные жанры и их типы, систему стихов, языка и стиля, проблемы 

литературного течения и направления; определяет  жанр и жанровые 

разновидности; глубоко и всесторонне анализирует литературные источники.  

Основные проблемы лингвистики: языкознание делится на общее и 

частное, исследует проблемы конкретного языка (например, казахский) или 

родственных языков (например, алтайские, тюркские) (частная лингвистика), 

естественный язык, взаимосвязь языковых элементов, причины и 

направления развития языка, т.д.. Фундаментальное языкознание исследует 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%BD%D1%80
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современное состояние языка, историю языка, рассматривает проблемы 

социальной функции языка,  использования различных стилей, становление и 

изменение языковых норм, условия использования установленных норм 

языка и т.п.  

 

Выдающиеся ученые в области лингвистики и литературоведении. 

Основные понятия научно-понятийного аппарата филологии. 

Основные научные парадигмы современной мировой лингвистики. 

Национальные лингвистические школы. Разработка общих и частных 

вопросов зарубежной лингвистики в трудах Ф.де Соссюра,  Лео Вайсгербера, 

Ж.Вандриеса, О.Есперсона, Л.Блумфильда, Н.Хомского, Дж.Лакоффа и 

нек.др. Представители современного казахстанского языкознания. Основные 

тенденции зарубежного литературоведения. Литературоведческие школы и 

концепции. Труды представителей различных школ теоретического 

литературоведения. Выдающиеся зарубежные ученые в области 

литературоведения. Представители современного казахстанского 

литературоведения. 

 

Специальный профессионально-ориентированный материал и его 

использование в заданных ситуациях профессионального общения 

Основные актуальные проблемы филологии, влияющие на 

формирование основы методологии филологических наук, теоретические 

выводы. Изложение вопросов по специальности «филология» для 

бакалавриата по дисциплинам лигвистики и литературоведения. Содержание 

предметной тематики в сфере общепрофессиональной и специально-

профессиональной коммуникации. Решение прагма-профессионалных  задач 

коммуникации в профессионально-базовых ситуациях.       

 

Профессиональная компетенция: ориентированность на тексты на 

иностранном (английском) языке 

Понимать, слушать тексты по филологической тематике на 

иностранном языке. Читать тексты на иностранном языке, посвященные 

проблемам лингвистики и литературоведения. Читать и переводить на 

иностранный (английский) язык тексты из трудов известных ученых в 

области филологии (Д. Кристалл, Н. Хомский, Л. Блумфилд, Э. Сепир и др.). 

читать, учить тексты на иностранном (английском) языке из учебно-

методических пособий по таким дисциплинам, как лексикология, литература 

страны изучаемого языка, стилистика, история языка, теоретическая 

грамматика и теоретическая фонетика. Работа с книгой Д. Кристалл «English 

as a Global Language».  

 

Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

дисциплинами специальности «филология»  
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Структура филологии и особенности дисциплин, входящих в эту 

структуру. Связь профессионального иностранного (английского) языка с 

основными дисциплинами бакалавриата: «Введение в языкознание», 

«Введение в славянскую/тюркскую филологию», «Общее языкознание», 

«Современный казахский/русский язык», курс по латинскому языку 

(терминообразование), «Социальная лингвистика», 

«Русская/казахская/зарубежная литература», «Стилистика», «История 

русского/казахского языка», «Морфология (синтаксис) русского/казахского 

языка», «Лексикография», «Лексикология и семасиология», «Теория 

литературоведение» и т.д.  

 

Роль иностранного (английского)  языка в современном мире  

Английский язык – самый распространенный язык в мире. Английский 

язык – международный язык. Английский язык – один из шести языков ООН. 

Английский язык как одна из форм изменения общества. Культурный проект 

«Триединство языков». 

 

Академическое общение в учебном процессе (лекция и семинар по 

смежным дисциплинам на английском языке) 

Параметры и специфика академического общения. Национально-

культурная специфика речевого поведения и академического общения. 

Академическое чтение (типология текстов на иностранном языке, источники 

информации). Академическое письмо (эссе, реферат, аннотация, тезисы, 

статья, доклад, курсовая, дипломная работа, диссертация). Устные формы 

академического общения (презентация, научное сообщение, доклад, 

обсуждение, дискуссия). Лекционная форма организации занятий на 

иностранном языке. Раскрытие основных понятий темы; сочетание тео-

ретического материала с конкретными практическими примерами на 

иностранном языке. Семинарское занятие на иностранном языке как одна из 

основных форм организации учебного процесса, представляющая собой 

коллективное обсуждение студентами теоретических вопросов под 

руководством преподавателя.  

 

Межкультурная коммуникация: дискурсивные практики на 

английском языке 

Взаимодействие языков. Проблема сохранения языкового 

многообразия мира. Язык как средство межкультурного общения. Роль 

иностранного языка в современном мире. Современные языки  

международного общения. Язык и межкультурная коммуникация - научное 

направление в лингвистике. Метаязык межкультурной коммуникации. 

Субъекты межкультурной коммуникации. Перевод и межкультурная 

коммуникация. Межличностная коммуникация. Коммуникативная личность. 

Виды межкультурной коммуникации. Тренинг по развитию межкультурной 

коммуникации. Проигрывание ситуаций, встречающихся в различных 
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культурах. Знакомство с основными межкультурными различиями во 

взаимоотношениях с представителями других культур. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Актуальность научного исследования филологии и значение и задачи 

курса «Профессионально-ориентированный иностранный  язык» 

2. Филология – совокупность гуманитарных дисциплин 

3. Филология и ее место в системе образования 

4. Избранная специальность как научная отрасль 

5. Словники литературоведческих и лингвистических словарей на 

английском и казахском/русском языках  

6. Основные научные школы и открытия в области филологии 

7.  Интернациональный фонд терминообразовании. Язык и общество 

8. Язык и культура 

9. Язык как средство межкультурного общения 

10. Закономерности исторического развития языка 

11. Литература страны изучаемого языка в сопоставлении с 

казахской/русской литературой. Периодизация литературы.  

12. Основные направления в литературе страны изучаемого языка и 

казахской/русской литературе. 

13. Закономерности литературного развития. 

14. Литература, искусство, наука 

15. Жанры и виды литературы 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Территориальная дифференциация языка (диалекты, варианты 

изучаемого иностранного (английского) языка. 

2. Социально-культурная дифференциация языка (литературный язык, 

просторечие). 

3.Функциональные стили языка (стиль художественной литературы)   

4. Функциональные стили языка (научный стиль)  

5. Организация речевого произведения на иностранном языке: 

введение, основная часть и заключение. 

6. Документальные виды: письмо, эссе.  

7. Историческое развитие лексикографии. Типы словарей.  

Электронные словари. 

8. Информационный поиск (иноязычная база данных, Интернет-

ресурсы) 

9. Культура речи.  

10. Национально-культурная специфика речевого поведения. 

11. Межкультурная коммуникация в профессиональной сфере. 
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12. Специфика официального и неофициального стилей в 

профессиональной сфере. 

13. Научный метаязык:  признаки, характерные особенности. 

14. Английский язык  – международный язык. 

15.  Культурный проект «Триединство языков» 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

1. Современные направления в области филологии, связанные со 

специализацией бакалавров. 

2. Роль Интернета в системе образования.  

3. Научные исследования  и инновационные методы изучения 

иностранного языка  (в странах изучаемого языка и в Казахстане).  

4. Современные информационные технологии в повышении 

эффективности обучения второму / иностранному языку. 

5. Роль английского языка в современном мире. Английсий язык как 

глобальный 

6. Язык и национальный характер 

7. Вопросы триязычия в Казахстане 

8. Труды знаменитых ученых страны изучаемого языка.  

9. Труды знаменитых ученых Казахстана (на иностранном языке). 

10. Человек и окружающая среда 

11. Интернационализация образования. Образование  будущего 

12. Проблема сохранения многоязычия в мире 
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Примечание: Высшее учебное заведение может дополнить список 

литературы рабочей программы дисциплины необходимыми учебниками и 

учебными пособиями.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://corpora.ids.-mannheiin.de/
http://corpora.ids.-mannheiin.de/
http://www.corpus-linguistics.de/html/corp/corp-german.html
http://www.corpus-linguistics.de/html/corp/corp-german.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «История русской литературы ХI - XVIII веков» входит в  

обязательный компонент образовательной программы подготовки бакалавров 

специальности «Филология». В программе курса отражены характерные 

особенности литературного процесса средних веков и Нового  времени, 

отмечены ведущие тенденции его развития.  Программа соответствует 

требованиям типового учебного плана и  носит интегрирующий характер, 

учитывающий достижения современной литературоведческой науки; она 

органично устанавливает междисциплинарные связи в гуманитарном 

образовании современного филолога.  Главный основополагающий принцип 

литературы изучаемого периода – принцип историзма, что предполагает 

поэтапное изучение литературы. Поэтому в первой части программы 

основное внимание уделяется истории древнерусской литературы, которая 

является основополагающим звеном в историко-литературном образовании, 

поскольку рассматривает древнейший этап литературного письменного 

творчества. Далее предполагается выявить особенности историко-культурной 

ситуации в России XVIII века, познакомить студентов с основными 

явлениями литературного процесса, помочь понять становление и развитие 

классицизма и сентиментализма в XVIII веке, особенности творческой 

манеры писателей в контексте художественных открытий эпохи 

Просвещения.   

Компетенции (результаты обучения): 

Студент, изучивший курс русской литературы XI-ХVIII веков, должен 

знать: 

- основные тенденции и закономерности развития литературного 

процесса в  России XI-ХVIII веков; 
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- специфику новой литературы ХVIII века в соотношении с 

древнерусским и западноевропейским художественным наследием; 

- историю возникновения и эволюции классицизма и сентиментализма 

в ХVIII веке;  

- основное содержание и художественную специфику литературных 

произведений; 

- дискуссионные вопросы современного истолкования древнерусской 

литературы и литературы ХVIII века; 

уметь: 

- анализировать литературные явления и факты, устанавливать 

системные связи между ними;  

- интерпретировать художественные тексты с опорой на имеющуюся 

научную информацию;  

- применять полученные знания по  истории русской литературы 

изучаемого периода в научно-исследовательской работе; 

владеть: 

- основными навыками анализа и интерпретации художественного 

текста;  

- литературоведческой терминологией и основным категориальным 

аппаратом по данной дисциплине; 

- различными способами презентации собственных интерпретаций 

литературных произведений. 

Пререквизиты курса: русское  устное  народное  творчество,   

введение в литературоведение; античная литература. 

Постреквизиты:  русская литература ХIХ века, русская литература ХХ 

века, русская литература рубежа ХХ-ХХI вв.; зарубежная литература; теория 

литературы; история, философия.  

  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел, тема 

 Литература Киевской Руси : история возникновения, поэтика и 

жанры 

1 Литература Киевской Руси Х – начала ХII веков 

2  «Повесть временных лет»:  сюжет, редакции и источники 

3 Орнаментальный стиль в древнерусской литературе 

4  «Слово о полку Игореве»: история написания и открытия памятника, 

поэтика и жанр   

 Жанровая система русской литературы XIII-XVII веков 

5 Жанр воинской повести в древнерусской литературе 

6 Литература периода формирования единого русского государства  

7  Новые жанры литературы «переходного века» 



 143 

  Классицизм в русской литературе XVIII века 

8 Своеобразие русской литературы петровской эпохи 

9 Первый этап русского классицизма: А.Д. Кантемир и В.К. 

Тредиаковский 

10 М.В.Ломоносов – «Петр Великий русской литературы»  

(В. Г. Белинский) 

11  Поэтика драматургии А.П. Сумарокова 

 Литературный процесс второй половины XVIII века 

12 

 

Сатирическая публицистика и демократическая проза 60-70-х гг. 

XVIII века 

13 Жанр эпической поэмы и комедии последней трети XVIII века 

14 Жанровые разновидности лирики Г.Р. Державина 

15 Русский сентиментализм: творчество Н.М. Карамзина   

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «История русской литературы ХI - XVIII веков» 

формирует у студентов-филологов устойчивое представление о специфике 

сложившейся системы жанров, природе стилей и их динамике в 

литературном процессе изучаемого периода.  

Цель преподавания дисциплины – постижение студентами 

закономерностей и особенностей историко-литературного процесса в России 

ХI - XVIII веков как в типологическом аспекте, так и в отдельных творческих 

судьбах. Знания о литературном движении этого времени существенно 

важны для становления миросозерцания современных филологов, 

мировоззренческих основ их мышления, понимания ими законов и традиций 

работы со словом. 

Основные задачи преподавания дисциплины: 

- осмысление закономерностей литературно-общественного движения, 

соотношения традиции и новаторства, становления и смены художественных 

направлений, развития жанров; 

- определение ведущих тем и мотивов, рассмотрение наиболее 

значительных характеров, особенностей сюжета и композиции, специфики 

образной системы, языка и стиля как отдельных произведений писателя, так 

и его творчества в целом. 

Объектами изучения дисциплины являются этапы развития 

древнерусской литературы и литературы XVIII века, творчество отдельных 

авторов, отдельные произведения и критическая литература, а также образцы 

анализа произведений. 

Основные методы изучения дисциплины: в лекционном материале 

будут раскрыты наиболее сложные, спорные, существенные проблемы и 

вопросы курса; практические занятия посвящены анализу в единстве 
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содержания и формы отдельных произведений; ряд тем и вопросов 

предлагается студентам для самостоятельного изучения. 

Структура, роль и место данной дисциплины среди других дисциплин: 

типовая программа направлена на формирование целостного представления о 

литературном процессе изучаемого периода. Логика деления на разделы 

обусловлена соотнесенностью русской литературы с историей культуры и 

общества. Теоретический раздел предусматривает освоение системы 

литературоведческих и историко-культурных знаний, необходимых для 

профессиональной компетенции студента-филолога. Практическая часть 

программы направлена на формирование навыков анализа и интерпретации 

художественного текста, умений соотносить историко-биографический 

материал с художественным произведением, на совершенствование навыков 

работы с научной и критической литературой. Контрольный раздел выявляет 

уровень результатов учебной деятельности путем тестирования, проведения 

коллоквиума, написания эссе.  

Краткий исторический очерк развития науки дисциплины. Исходный 

этап в развитии русской историко-теоретической науки и критики относится 

к 1730–1770 годам и связан с именами М.В. Ломоносова, В.К. 

Тредиаковского и А.П. Сумарокова.  Как исторический факт можно отметить  

появление учебных пособий А.Д. Байбакова «Правила пиитические в пользу 

юношества» (1774), иеромонаха Амвросия  «Краткое руководство к оратории 

российской» (1778) и др. В XVIII веке начинается собирание и изучение 

памятников древнерусской письменности. Н.И. Новиков создает «Опыт 

исторического словаря о российских писателях» (1772), в котором были 

собраны сведения о жизни и творчестве более трехсот писателей XI-XVIII вв. 

Первую попытку систематизации историко-литературного материала 

предпринял в 1822 г. Н.И. Греч в «Опыте краткой истории русской 

литературы». В 1838 году появилась «История древней русской словесности» 

М.А. Максимовича, профессора Киевского университета. Древнерусской 

литературе был посвящен специальный курс лекций профессора 

Московского университета С.П. Шевырева. Систематическое изучение 

древнерусской литературы и литературы 18 века начинается с середины XIХ 

века учеными Ф.И. Буслаевым, А.Н. Пыпиным, Н.С. Тихонравовым, А.Н. 

Веселовским. В 30-90-ы годы ХХ века  большое значение в создании научной 

истории XI-XVIII веков имели труды А.С. Орлова, Н.К. Гудзия, Д.С. 

Лихачева а также исследования сотрудников Института русской литературы 

РАН (Пушкинский дом). В последние годы ХХ ввека в качестве центральной 

была выдвинута проблема изучения художественной специфики 

древнерусской литературы и XVIII века: метода, стиля, жанровой системы, 

взаимосвязей с изобразительным искусством. В разработку этих вопросов 

большой вклад был внесен В.П. Адриановой-Перетц, Н.К. Гудзием, Л.А. 

Дмитриевым, И.П. Ереминым, В.Д. Кузьминой, Н.А. Мещерским, В.В. 

Кусковым, Д.С. Лихачевым. Их концепции углубляют и расширяют наши 

представления о характере и художественной специфике литературы XI-
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XVIII веков и облегчают задачу построения учебного курса истории 

древнерусской литературы и XVIII века. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРА КИЕВСКОЙ РУСИ: ИСТОРИЯ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ПОЭТИКА И ЖАНРЫ 

Литература Киевской Руси Х – начала ХII веков  

Основные черты древнерусской литературы. Крещение Руси и 

появление на Руси первых книг. Основные темы и жанры оригинальной 

русской литературы ХI – ХII веков. Возникновение русского летописания. 

Проблема периодизации древнерусской литературы.  

«Повесть временных лет»:  сюжет, редакции и источники  

Роль Киево-Печерского монастыря в развитии русской книжности. 

Проблемы изучения «Повести временных лет» в литературоведении. 

Гипотезы А.Шахматова, В.Истрина, Д.Лихачева, Б.Рыбакова о 

происхождении летописи. Образ летописца, его «игровая» природа.  

Орнаментальный стиль в древнерусской литературе 

Жанр торжественной проповеди в «Слове о Законе и Благодати 

митрополита Илариона». Композиция и стилевые особенности произведения. 

Орнаментальность в торжественных «Словах» Кирилла Туровского. Жанр 

жития в древней русской литературе: «Сказание о Борисе и Глебе».  

Житийный канон в структуре княжеского жития. 

«Слово о полку Игореве»: история открытия и исследования 

Споры ученых о подлинности «Слова» и проблема авторства (А.Орлов, 

И.Еремин, А. Робинсон, Д.Лихачев, О. Сулейменов и др.). Сюжет, 

композиция и жанр «Слова…». Историческая основа «Слова о полку 

Игореве». «Слово...» и «Задонщина».  

 

ЖАНРОВАЯ СИСТЕМА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIII-XVII 

ВЕКОВ 

Жанр воинской повести в древнерусской литературе 

Структура воинской повести и ее типология. Фольклорные мотивы в 

«Повести о битве на реке Калке». «Повесть о разорении Рязани Батыем в 

1237 году»: княжеский идеал  и образы богатырей. Народно-поэтическая 

традиция в структуре произведения. Эмоционально-экспрессивный стиль в 

«Слове о погибели Земли Русской». 

Литература периода формирования единого русского государства 

Публицистика ХVI века: границы публицистического жанра. Конфликт 

двух стилей в переписке Ивана Грозного с Андреем Курбским. «Повесть о 

\петре и Февронии». Житийная традиция в литературе второй половины ХV-

ХVI вв. «Житие протопопа Аввакума, им самим написанное»: проблема 

героя и жанра.   

Новые жанры литературы «переходного века» 
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Начало процесса «обмирщения» и демократизации русской 

литературы. Зарождение литературы барокко. Возникновение сатирической 

литературы. «Калязинская челобитная», «Повесть о Бражнике», «Повесть о 

Шемякином суде»: тематика и структура повестей. Бытовые повести  XVII 

века: поэтика «Повести о Горе-Злосчастии».  

 

КЛАССИЦИЗМ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XVIII ВЕКА 

Своеобразие русской литературы петровской эпохи 

Два этапа русского барокко. Особенности русского классицизма. 

Поэтика и жанровая система русского классицизма. Реформа стихосложения 

В.К. Тредиаковского - М.В.Ломоносова.  

Первый этап русского классицизма: А.Д. Кантемир и В.К. 

Тредиаковский 

Поэтика жанра сатиры в творчестве А.Д.Кантемира. В.К. 

Тредиаковский  и его роман «Езда в остров Любви» как жанровый прообраз 

романа «воспитания чувств». «Тилемахида» как жанровая модель 

воспитательного романа-эпопеи. Полемика вокруг перевода Тредиаковского. 

М.В.Ломоносов - «Петр Великий русской литературы» (В. Г. 

Белинский). Основные положения теории «трех штилей» Ломоносова. 

Поэзия Ломоносова: темы, сюжеты и жанры. Поэтика торжественной оды 

1747 г. Цикл «Разговор с Анакреоном»: проблематика и поэтика.  

Поэтика драматургии А.П. Сумарокова 

Жанр классицистической трагедии в творчестве Сумарокова, эволюция 

жанра. Своеобразие сюжета в трагедии «Хорев». Проблематика и система 

образов в трагедии «Синав и Трувор». Особенности конфликта в «Димитрии 

Самозванце». Памфлетный характер ранних комедий. Поэтика комедии 

«Рогоносец по воображению». 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII 

ВЕКА 

Сатирическая публицистика и демократическая проза 60-70-х гг. 

XVIII века Национально-патриотические темы и мотивы журналов 

Новикова. Демократическая проза 1760-1770-х гг.:  творчество Ф.А. Эмина и 

М.Д. Чулкова. Сюжет и жанровое своеобразие романа Чулкова «Пригожая 

повариха». В.И. Лукин  и его комедии нравов и «слезная комедия» 

(«Щепетильник», «Мот, любовью исправленный»). 

Жанр эпической поэмы и комедии последней трети XVIII века  

 «Россиада» М.М. Хераскова. Жанр ирои-комической поэмы в 

творчестве В.И. Майкова и И.Ф. Богдановича. Комедия В.В. Капниста 

«Ябеда»: особенности жанра. Поэтика жанра «высокой комедии» 

Д.И.Фонвизина. Патриотическая и социально-политическая проблематика 

комедий Фонвизина. Новаторство комедии «Недоросль».  

Жанровые разновидности лирики Г.Р. Державина 
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Ода «Фелица»: особенности жанра и стиля. Разрушение поэтики 

классической оды  в героико-поэтических одах «На взятие Измаила», 

«Снегирь». Традиции М.В. Ломоносова в патриотических одах Державина. 

Философская лирика Державина: «На смерть князя Мещерского», «Бог», 

«Водопад» и др. «Вечные» темы и мотивы в лирике Державина. 

Автобиографичность державинского творчества. Державин и классицизм.  

Русский сентиментализм: творчество Н.М. Карамзина 

Карамзин и русский сентиментализм. «Письма русского 

путешественника»: проблематика, своеобразие жанра и стиля. Образ автора-

повествователя. Жанровове своеобразие повестей «Бедная Лиза», «Наталья – 

боярская дочь», «Марфа-посадница». Предромантизм в творчестве 

Карамзина: повести «Остров Борнгольм», «Сиерра-Морена», «Рыцарь 

нашего времени».  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

1. Переводная литература Древней Руси. Апокрифы как жанр 

древнерусской литературы  

2. Своеобразие сюжета «Повести временных лет»  

3. «Слово о полку Игореве»: сюжет и 

композиция памятника 

4. Жанровые особенности воинских повестей  XIII- ХIV веков 

5. Художественное своеобразие «Повести о Петре и Февронии»  

6. Жанр бытовой повести в литературе XVII века  

7. Структура жанра «Жития протопопа Аввакума»  

8. Поэтика сатир Антиоха Кантемира 

9. Лирика М.В. Ломоносова: поэтика, тематика и жанры 

10. «Тилемахида» В.К.Тредиаковского: сюжет, композиция и 

жанровое своеобразие 

11. Трагедии А.П. Сумарокова: тематика, проблематика и поэтика 

12. Русская драматургия XVIII века: концепция человека в комедиях 

Д.Фонвизина и В.Капниста 

13. Поэзия Г.Р. Державина: жанры, темы и герои 

14. Художественное своеобразие «Путешествия из Петербурга в 

Москву» А.Н.Радищева 

15. Поэтика прозы Н.М.Карамзина 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА  

 

1. Жанровая система переводной литературы XI - XIII веков 

2. Оригинальная литература XI - XIII веков: жанры, сюжеты, герои.     

3. Цветопись и звукопись в «Слове о полку Игореве» 

4. Поэтические переводы «Слова о полку Игореве»  
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5. «Бродячие сюжеты» в «Повести о Петре и Февронии». 

6. Барокко – первое литературное направление в русской культуре  

7. Поэтическая школа Симеона Полоцкого 

8. Русская культура XVIII века (портретная живопись, архитектура, 

зодчество) 

9. Личность русского писателя XVIII века: М.В. Ломоносов 

10. Личность русского писателя XVIII века: А.П. Сумароков 

11. Личность русского писателя XVIII века: В.К. Тредиаковский 

12. Русский сентиментализм: теория и практика 

13. Личность русского писателя XVIII века: Н.М. Карамзин 

14. Поэтика русской прозы последней трети XVIII  века (анализ 

произведения – по выбору студента) 

15. Басня XVIII  века: традиции и новаторство 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Проблема периодизации древнерусской литературы: точки зрения 

медиевистов 

2. Состав и редакции  «Повести временных лет» 

3. «Слово о полку Игореве» в интерпретациях Д.С. Лихачева, О.В. 

Творогова, Б.А. Рыбакова и Олжаса Сулейменова 

4. Жанр жития в древней русской литературе: «Сказание о Борисе и 

Глебе» 

5. Монументальный стиль в литературе 16 века: «Великие Четьи-

Минеи» 

6. Основные темы и сюжеты «Домостроя» 

7. «Повесть о Шемякином суде»: темы, сюжет и герои 

8. Петр Первый и его «Ученая дружина»   

9. Русское барокко и классицизм 

10. Анакреонтическая лирика  М.Ломоносова 

11. Поэма XVIII  века: сюжеты и герои 

12. Поэтика русской драмы 18 века (тексты – по выбору студента) 

13. Поэтика драматургии Д.И. Фонвизина 

14. Предромантизм в русской литературы 18 века 

15. Жанр комедии в творчестве И.А. Крылова 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1.Кусков В.В. История древнерусской литературы: Учебник. – М., 

2015. – 336 с. 

2.Повести Древней Руси. – М.: Эксмо, 2009. // 

http://www.rulit.me/tag/antique-russian-literature 
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3.Левшун Л.В. История восточнославянского книжного слова XI-XVII 

вв. - Минск: Экономпресс, 2001. – 352 с. 

4.Древнерусская литература. Биобиблиографический словарь // 

http://old-ru.ru/bio.html 

5. Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 3. – СПб., 2010. 

6.М.В. Ломоносов и словесность его времени. Перевод и подражание в 

русской литературе ХVIII века / Отв. ред.: А. А. Костин, А. О. Дёмин. – М.; 

СПб.: Альянс-Архео, 2013. – 304 с. 

8. Пути развития русской литературы ХVIII века / Отв. ред. Н. Д. 

Кочеткова, отв. секретарь А. О. Дёмин. СПб.: Наука, 2013.  - 510 с. 

9. Лебедева О.Б. История русской литературы XVIII века: Учебник. – 

М.: Высш. шк.: Изд. центр «Академия», 2000. - 415 с. 

   

Дополнительная:  

1.Гаспаров Б.М. Поэтика «Слова о полку Игореве». – М.: Аграф, 2000.  

‒605 с.  

2. Архангельская А.В., Пауткин А.А. Русская литература XI‒XVII вв.: 

Учеб. пособие – М.:  Изд-во  МГУ,  2003. –215  с.   

3. Древнерусская литература XI-XVII вв.: Учебное пособие для 

студентов вузов / Под ред. В.И. Коровина. ‒ М.: ВЛАДОС, 2003. – 445 с. 

4. XVIII век. Сборник 28 / Отв. ред. Н.Д. Кочеткова. – М.; СПб.: 

Альянс-Архео, 2015. – 520 с. 

Алексеева H.Ю. Русская ода: Развитие одической формы в XVII-XVIII 

веках – СПб.: Наука, 2005. – 369 с.  

 

Интернет-ресурсы: 

1.ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература 

и фольклор» http://feb-web.ru/ 

2. Электронная библиотека «ImWerden» http://imwerden.de/ 

3. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ 

 

 

 

http://old-ru.ru/bio.html
http://feb-web.ru/
http://imwerden.de/
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SPPSRYa 3204 – СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор: 

Касымова Р.Т. – доктор педагогических наук, профессор кафедры 

русской филологии и мировой литературы факультета филологии и мировых 

языков Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 
Жаналина Л.К. – доктор филологических наук, Казахского 

университета международных отношений и мировых языков имени Абылай 

хана 

Когай Э.Р. – кандидат  филологических наук, доцент Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Синтаксис простого предложения современного русского 

языка» является обязательной в системе лингвистических дисциплин, 

предусмотренных учебным планом подготовки филолога. Курс представляет 

собой систематическое описание синтаксиса простого предложения русского 

языка в его современном состоянии, при обязательном обращении к его 

функциональной стороне и культуре речи. 

Преподавание синтаксиса простого предложения русского языка 

необходимо организовать в соответствии с принципом коммуникативной 

направленности. Это будет способствовать овладению студентами культурой 

общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего умению 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении. 

Компетенции (результаты обучения): 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

Знать: 

− основные синтаксические понятия: предикативность предложения, 

подлежащее, сказуемое, второстепенные члены предложения, личные и 

безличные, определенно-личные  и неопределенно-личные предложения и 

др.; 

− системные отношения в синтаксической подсистеме русского языка; 

− методологическую базу изучения синтаксических единиц русского 

языка; 

− принципы классификации словосочетаний, простых предложений 

русского языка; 

− структурно-семантические особенности типов предложений; 
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− основные направления и подходы в изучении синтаксиса. 

Уметь: 

− критически анализировать основные положения традиционной 

теории словосочетания и предложения; 

− квалифицированно проводить анализ различных языковых явлений 

русской грамматики; 

− пользоваться необходимой учебной и научной литературой; 

− выступать с научным докладом, обмениваться лингвистической 

информацией, рецензировать доклад, монографию, статью; участвовать в 

научной дискуссии, защищать научный проект. 

Владеть навыками: 

− анализа синтаксических единиц по предложенным схемам разбора;  

− работы с лингвистической литературой. 

Пререквизиты: «Введение в языкознание», «Фонетика современного 

русского языка», «Лексикология и фразеология современного русского 

языка», «Морфология и словообразование современного русского языка», 

«Синтаксис простого предложения современного русского языка». 

Постреквизиты: «Стилистика и культура речи», «Историческая 

грамматика русского языка», «Общее языкознание». 

Рабочая учебная программа носит фундаментальный характер, 

основывается на знаниях по русскому языку, полученных в средней 

общеобразовательной школе, и рассчитана на 135 часов учебного времени 

(включая СРС и СРСП), что соответствует 3 кредитам, которые отводятся на 

данную дисциплину. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.  Синтаксис как высший ярус языка. Предмет синтаксиса и его задачи.  

2.  Синтаксические единицы и их различительные признаки. 

3.  Синтаксические отношения.  

4.  Понятие синтаксической связи и средства ее выражения в современном 

русском языке.  

5.  Словосочетание как единица синтаксиса. Отношение словосочетания к 

слову  к предложению. 

6.  Основные типы словосочетаний а) по способу выражения главного и 

зависимого компонентов; б) по  виду синтаксической связи. 

7.  Простое предложение как единица синтаксиса и его основные признаки. 

8.  Современные направления в изучении простого предложения как 

единицы синтаксиса. 

9.  Классификация простых предложений по функции, эмоциональной 

окраске  и структуре. 

10.  Главные члены предложения (предикативный центр предложения). 

11.  Второстепенные члены предложения. 

12.  Классификация односоставных предложений в современном русском 
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языке. 

13.  Предложения, осложненные однородными членами. 

14.  Предложения, осложненные обособленными членами. 

15.  Предложения, осложненные вводными и вставными конструкциями. 

Обращение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Данная дисциплина является необходимой основой для последующего 

изучения курса «Современный русский язык», прохождения педагогической 

практики, подготовки к курсовой работе и выпускной квалификационной 

работе. 

Основная цель преподавания дисциплины «Синтаксис простого 

предложения современного русского языка» – сформировать у студентов  

представление о системе русского языка на синтаксическом уровне в 

соответствии со сложившейся филологической традицией и современной 

научной парадигмой. 

Задачами преподавания дисциплины являются:  

1) знакомство студентов с понятийно-терминологическим аппаратом 

разделов «Словосочетание», «Простое предложение», «Простое осложненное 

предложение»; 

2) критический анализ принципов традиционной классификации 

простых предложений современного русского языка;  

3) уяснение категории системности синтаксиса русского языка в целом 

и в каждом его звене; 

4) приобретение навыков анализа синтаксических единиц в тексте, 

освоение методики анализа (с учетом синтагматических и 

парадигматических отношений) синтаксических конструкций в текстах 

различных жанров;  

5) характеристика способов представления в предложениях русского 

языка специфически национального мировосприятия; 

6) развитие умений и навыков научно-исследовательской работы, 

владения жанрами устной и письменной речи (научная дискуссия, защита 

проекта, выступление на круглом столе и др.). 

Объектом синтаксиса как области языкознания составляют те 

механизмы языка (морфологические, фонетические, композиционные и 

другие), которые обеспечивают переход от языка к речи, способы 

образования из конечного числа исходных языковых элементов (слов, 

словоформ, словосочетаний, предложений) бесконечного множества речевых 

произведений (интонационно оформленных высказываний, способных 

входить в состав текста).  

http://tapemark.narod.ru/les/604c.html
http://tapemark.narod.ru/les/313c.html
http://tapemark.narod.ru/les/554a.html
http://tapemark.narod.ru/les/414b.html
http://tapemark.narod.ru/les/464c.html
http://tapemark.narod.ru/les/470a.html
http://tapemark.narod.ru/les/469b.html
http://tapemark.narod.ru/les/197e.html
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Предмет синтаксиса – изучение правил связывания слов и форм слов в 

словосочетания и предложения и анализ всех тех языковых единиц, в 

пределах которых эти правила реализуются. 

Методы изучения синтаксиса: метод субституции, метод 

транспозиции, метод синтаксического моделирования, трансформационный 

метод, экспериментальные методы. 

Статус и структура, роль и место данной дисциплины среди других 

дисциплин. 

Синтаксис как высший уровень в языковой системе всегда был объ-

ектом пристального внимания лингвистов, подтверждением этому служит 

многообразие подходов к описанию единиц этого уровня, сложившееся в 

отечественной науке на рубеже XX–XXI вв.  

Место синтаксиса простого предложения среди других дисциплин. 

Синтаксис занимает центральное место в грамматической системе языка: 

именно к синтаксису относятся те языковые единицы, которые 

непосредственно служат для общения людей и относят сообщение к 

определенному временному плану. 

Синтаксис как область грамматического строя языка объединяет в 

своих границах единицы, непосредственно формирующие сообщение, или 

служащие компонентами формирующей его конструкции. Такими единицами 

являются словосочетание, простое и сложное предложения. Кроме того, в 

сферу синтаксиса входят слово и форма слова как компоненты 

синтаксических единиц. 

Краткий исторический экскурс развития дисциплины, отражающий 

основные этапы. 

История синтаксиса как науки восходит к учениям древнегреческих 

философов (термин «синтаксис» впервые использован стоиками в 3 в. до 

н.э.), в центре внимания которых было изучение речемыслительных 

процессов, поэтому и использованные ими понятия отражали разные 

стороны одного явления: логическую, морфологическую и синтаксическую. 

В центре внимания античных философов (Протагора, Платона, 

Аристотеля и других, позднее – стоиков) находился «логос» (λόγος)— 

понятие, нерасчленённо относимое к речи, высказыванию, предложению, 

суждению, законченному тексту. Поэтому ранние синтаксические воззрения 

основывались на свойствах целостных речевых единиц. Используемые 

античными философами понятия отражали точки пересечения логических, 

синтаксических и морфологических характеристик. 

Если античные философы 5-1 вв. до н.э. формулировали свои 

положения в терминах, обнаруживающих логико-синтаксический 

(речемыслительный) синкретизм, то синтаксическая терминология 

Аполлония Дискола сблизилась с морфологической.  

Так как предложение, наряду с формально-грамматической 

организацией, обладает логическим, психологическим и коммуникативным 

аспектами, то синтаксические концепции различаются также и по тому, 

http://tapemark.narod.ru/les/519a.html
http://tapemark.narod.ru/les/304a.html
http://tapemark.narod.ru/les/519d.html
http://tapemark.narod.ru/les/519d.html
http://tapemark.narod.ru/les/590g.html
http://tapemark.narod.ru/les/499a.html
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какому из этих аспектов придаётся ведущая роль. Общее движение 

синтаксической мысли следовало в направлении от логической к 

психологической, затем к формально-грамматической концепциям, от 

которых повернуло к теориям коммуникативным, семантическим и 

прагматическим. 

В русском языкознании синтаксис рассматривался как учение о 

способах выражения мысли и содержал прежде всего описание предложения 

и его частей (членов предложения). Это направление развивалось до 2-й 

половины  XIX в. (М.В. Ломоносов, Л.Г. Якоб, И.И. Давыдов, К.С. Аксаков, 

Ф.И. Буслаев). В грамматиках синтаксические категории определялись по их 

способности выражать категории логики: предложение рассматривалось как 

языковое выражение суждения, подлежащее – субъекта, сказуемое – 

предиката, сложное предложение – умозаключения. Связь с мышлением 

входила в определение синтаксиса вплоть до начала XX в.  

Вторую половину XIX в. характеризует психологическое направление 

(Х.Штейнталь, Потебня, Г.Пауль, В.Вундт и другие), основным достижением 

которого считается различение психологического субъекта и предиката и 

грамматических членов предложения— подлежащего и сказуемого. 

В конце XIX в. синтаксис стал определяться как учение о функциях в 

предложении классов слов.  

Синтаксис предложения оставался наименее разработанной областью 

структурной лингвистики вплоть до конца 50-х гг. XX в., когда он занял 

центральное положение в теории порождающих грамматик, в которых была 

сделана попытка объединить все уровни и компоненты языковой структуры 

без чёткой их дифференциации в единый процесс создания предложения. С 

конца 60-х гг. XX в. центр тяжести в синтаксисе начал перемещаться с 

предложения (модели предложения) как закреплённой в языке структуры к 

изучению прагматических и семантических свойств высказывания как 

единицы речи.  

В 60-х гг. XX в. в область интересов логиков и философов вошла 

коммуникативная организация предложения, в частности разграничение 

утверждаемого и пресуппозиций, того, что составляет исходный пункт 

сообщения. Понятие высказывания расширилось до понятия речевого акта, 

рассматриваемого в связи с ситуацией общения и коммуникативным 

контекстом. 

Описание функционирования высказываний в речи, характерное для 

лингвистики 2-ой половины XX в., выводит синтаксис за пределы 

грамматики в область прагматики и теории коммуникации. В 60-80-х гг. XX 

в. наметились следующие тенденции развития синтаксиса: 

− от изучения формы к исследованию содержания синтаксических 

единиц, в частности отношения предложения к обозначаемой им ситуации 

(так называемый семантический синтаксис); 

− выход за пределы предложения в область дискурса, текста 

(анализ сверхфразовых единств, абзаца, целостных текстов); 

http://tapemark.narod.ru/les/405a.html
http://tapemark.narod.ru/les/496a.html
http://tapemark.narod.ru/les/414b.html
http://tapemark.narod.ru/les/396a.html
http://tapemark.narod.ru/les/412c.html
http://tapemark.narod.ru/les/233a.html
http://tapemark.narod.ru/les/136g.html
http://tapemark.narod.ru/les/435a.html
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− от языка к речи (исследование коммуникативных установок и 

условий употребления речевых произведений); 

− от объективных характеристик предложения к субъективной 

интерпретации высказываний (изучение косвенных речевых смыслов); 

− от статического синтаксиса к динамическому (изучение 

процессов функционирования и преобразования единиц синтаксиса); 

− от правил сочетания (формации) к правилам порождения 

(трансформации). Эти тенденции укрепили связи синтаксиса с семантикой, 

словообразованием, логикой, прагматикой, стилистикой и теорией 

коммуникации. 

В синтаксических исследованиях 60-80-х гг. XX в. особенно активно 

изучаются системные связи в синтаксисе,  функциональные характеристики 

явлений и единиц синтаксиса,  разграничиваются структурный 

(конструктивный, потенциальный) и коммуникативный (актуальный, логико-

грамматический) аспекты (уровни) предложения. 

Современный период в развитии русского языкознания 

характеризуется бурным развитием лингвистических теорий вообще и 

синтаксических в частности. Современное состояние синтаксических учений 

характеризуется многоаспектностью в трактовке языковых явлений. Одни 

аспекты связаны с изучением семантики  синтаксических единиц, другие – с 

изучением их структуры, третьи отражают стремление ученых раскрыть 

структурно-семантические особенности этих единиц.  

Большое количество синтаксических проблем и возможность подойти к 

ним с разных сторон в соединении с обилием аспектов рассмотрения – всё 

это привело к появлению невиданного ранее количества направлений 

исследования синтаксиса и синтаксических концепций. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Синтаксис как высший ярус языка. Предмет синтаксиса и его 

задачи 

Место синтаксиса в системе языка. Синтаксис как высший уровень в 

системе языка. Предмет и объект синтаксиса. Основные синтаксические 

единицы. Связь синтаксиса с морфологией, лексикой, фонетикой 

(интонологией).  

Синтаксические единицы и их различительные признаки 

Общая сравнительная характеристика единиц синтаксиса: 

словосочетание — простое предложение — сложное предложение. Проблема 

выделения синтаксической единицы меньшей, чем словосочетание 

(словоформа), и единицы большей, чем сложное предложение (сложное 

синтаксическое целое, текст). Предикативность – непредикативность как 

главный различительный признак предложений и словосочетаний.  

Синтаксические отношения 

http://tapemark.narod.ru/les/438a.html
http://tapemark.narod.ru/les/467b.html
http://tapemark.narod.ru/les/389e.html
http://tapemark.narod.ru/les/492e.html
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Способы выражения синтаксических отношений. Предикативные, 

полупредикативные и непредикативные отношения. Синтаксические 

отношения на основе сочинительной связи. Смысловые отношения на основе 

подчинительной связи: атрибутивные, аппозитивные, объектные, 

обстоятельственные (определительно-обстоятельственные, пространства, 

времени, причины, цели), субъектные, комплетивные. Синкретизм 

синтаксических отношений. 

Синтаксические связи 
Понятие синтаксической связи. Сочинительная и подчинительная 

связь. Средства выражения синтаксической связи.  

Словосочетание как единица синтаксиса.  
Краткая история учения о словосочетании в русской синтаксической 

науке (Ф.Ф. Фортунатов, М.Н. Петерсон, А.М. Пешковский, А.А. Шахматов). 

«Широкое» и «узкое» понимание словосочетания. Учение о словосочетании 

В.В. Виноградова. Проблема словосочетания в современной синтаксической 

науке (Н.Ю. Шведова, В.А. Белошапкова, Н.С. Валгина и др.).  

Отношение словосочетания к слову и предложению.  Грамматическое 

устройство, грамматическое значение и функция словосочетаний.  

Типы словосочетаний по структуре (простые и сложные). Понятие 

структурной схемы словосочетания. Парадигма словосочетания. Вопрос о 

сочинительных сочетаниях слов в синтаксической науке. Сочинительные 

конструкции открытой и закрытой структуры. Виды семантических 

отношений в конструкциях открытой и закрытой структуры и союзы как 

средства их выражения. 

Основные типы словосочетаний  
Основные типы словосочетаний а) по способу выражения главного и 

зависимого компонентов (лексико-грамматические типы словосочетаний): б) 

по  виду синтаксической связи.  

Типы словосочетаний по способу выражения главного и зависимого 

компонентов: глагольные, именные и наречные. 

Виды подчинительной связи: связь обязательная и факультативная; 

предсказующая (определяющая форму зависимого компонента – 

невариативная и вариативная) и непредсказующая (не определяющая формы 

зависимого компонента); виды связи по характеру смысловых отношений. 

Традиционное учение об управлении, согласовании и примыкании как 

видах подчинительной связи. Управление. Сильное и слабое управление. 

Согласование. Виды согласования: грамматическое, смысловое, 

ассоциативное. Примыкание. Виды примыкания: собственно примыкание, 

именное (падежное) примыкание. Вопрос об именном примыкании. 

Предложение как единица синтаксиса и его основные признаки 

Учение акад. В.В.Виноградова об основных признаках предложения. 

Предикативность как основной грамматический признак предложения 

(модальность, синтаксическое время, синтаксическое лицо). 
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Простое предложение. Грамматическое устройство, грамматическое 

значение, функция.  

Современные направления в изучении простого предложения как 

единицы синтаксиса 

Структурное направление. Понятие о структурной схеме предложения. 

Два основных подхода в понимании структурной схемы. Парадигма простого 

предложения. Строение, грамматическое значение и лексическое наполнение 

предложения. 

Семантическое направление. История изучения семантики 

предложения в работах лингвистов. Понятие о денотативной ситуации. 

Пропозиция и еѐ элементы. Соотношение пропозиции, еѐ элементов со 

структурной организацией предложения. 

Коммуникативное направление (актуальное членение предложения). 

Понятие темы и ремы. Грамматические средства выражения актуального 

членения. Типы высказываний. Синтаксис текста и актуальное членение 

предложения. 

Прагматическое направление. Прагматика как элемент семиотики. 

Связь прагматики с модусной характеристикой предложения.  

Принципы классификации предложений в синтаксической 

традиции 

Двусоставные и односоставные предложения. Предложения по цели 

высказывания. Повествовательное предложение и его отличительные 

признаки. Вопросительное предложение и его отличительные признаки. 

Типы вопросительных предложений. Побудительное предложение и его 

отличительные признаки. Типы побудительных предложений. Предложения 

по эмоциональной окраске. Предложения восклицательные и 

невосклицательные. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Предложения нераспространенные и распространенные. Предложения 

неосложненные и осложненные. Членимые и нечленимые предложения. 

Двусоставные и односоставные предложения. 

Главные члены предложения (предикативный центр предложения) 

Грамматическая основа предложения. Традиционное учение о членах 

предложения, ее сильные и слабые стороны. Современное состояние учения 

о членах предложения. Подлежащее и его признаки. Соотношение понятий 

«подлежащее», «субъект», «тема» предложения. Способы выражения 

подлежащего. Типы сказуемого и способы его выражения: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное и осложненное. Типы 

связок в составном глагольном и именном сказуемом. Формы простого 

осложненного сказуемого. Усложненные составные глагольные и именные 

сказуемые. 

Второстепенные члены предложения 

Из истории учения о второстепенных членах предложения. Оппозиция 

«главные члены предложения – второстепенные члены предложения». Типы 

второстепенных членов предложения. Дополнение как член предложения. 



 158 

Типы дополнений. Способы выражения дополнения. Определение как 

второстепенный член предложения. Согласованное и несогласованное 

определение. Способы выражения определения. Приложение  и его типы. 

Обстоятельство как член предложения. Типы обстоятельств и способы их 

выражения. 

Классификация односоставных предложений в современном 

русском языке 

Односоставные предложения. Традиционная классификация 

односоставных предложений, ее достоинства и недостатки. Теория 

односоставных предложений А.А. Шахматова. Односоставные предложения 

в работах А.М. Пешковского, Е.М. Галкиной-Федорук, В.В. Бабайцевой, в 

школьных и вузовских учебниках. Неполные предложения, их типология и 

сферы употребления (контекст, ситуация, диалог). Эллиптические 

предложения. Нечленимые предложения, их трактовка в традиционном 

синтаксисе. 

Типология односоставных предложений. Особенности в способах 

выражения главного члена односоставного предложения. Категории 

определенно-личности, неопределенно-личности, обобщенно-личности, 

безличности как «особых разновидностей категории лица». Вопрос об 

инфинитивных, вокативных, генитивных предложениях современного 

русского языка. 

Односоставные предложения глагольного типа. Главный член 

односоставного предложения глагольного типа. Классификация 

односоставных предложений глагольного типа. Определенно-личные 

предложения. Обобщенно-личные предложения. Неопределенно-личные 

предложения. Безличные предложения. Инфинитивные предложения. 

Односоставные предложения наречного типа. Безлично-предикативные 

слова (категория состояния, предикативы) как особый лексико-

семантический разряд слов. Их грамматические признаки и сочетаемостные 

признаки. Семантико-смысловые разряды односоставных предложений с 

предикативом. Вопрос о субъекте в безличных предложениях. 

Односоставные предложения именного типа. Номинативные 

предложения. Основные типы номинативных предложений. Бытийные 

предложения. Оценочно-бытийные предложения. Указательные 

предложения. Собственно-назывные предложения. Именительный 

представления. Вокативные предложения.  

Предложения, осложненные однородными членами 

Простое осложненное предложение. Понятие синтаксического 

осложнение простого предложения. Типы синтаксического осложнения. 

Предложения с однородными членами. Сочинительные союзы и их функции 

в предложениях с однородными членами. Соединительные, противительные, 

разделительные отношения. Присоединительные отношения. Обобщающие 

слова при однородных членах.  

Предложения, осложненные обособленными членами. 
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Синтаксическое обособление. Обособленные члены предложения. 

Обособленные определения и приложения. Обособленные обстоятельства и 

их типы. Уточняющие члены предложения.  

Предложения, осложненные вводными и вставными 

конструкциями. Обращение. 

Общие сведения. Вводные слова и сочетания слов. Вводные 

предложения. Вставные конструкции. 

Понятие об обращении. Способы выражения обращения. Их отличие от 

вокативных предложений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Предмет и задачи синтаксиса современного русского языка.  

2. Основные типы синтаксических единиц.  

3. Слово и словоформа как объекты синтаксиса. Активная и 

пассивная валентность слова. Факторы, влияющие на сочетаемостные 

возможности слова. 

4. Синтаксис словосочетания.  

5. Синтаксические отношения. 

6. Виды синтаксической связи и средства ее выражения.  

7. Виды подчинительной связи. 

8. Учение о членах предложения и его структурных типах. 

9. Главный член односоставного предложения, его типы и формы 

вы-ражения.  

10. Смысловая организация простого предложения.  

11. Коммуникативная организация простого предложения. 

12. Двусоставное предложение. Главные члены предложения. 

13. Семантико-синтаксические функции второстепенных членов 

предложения. 

14. Неполные и эллиптические предложения. 

15. Понятие осложненного предложения. Классификация 

осложняющих компонентов предложения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1. Основные этапы изучения русского синтаксиса. 

2. Координация подлежащего и сказуемого. 

3. Сравнительная характеристика единиц синтаксиса. 

4. Определение синтаксемы как минимальной семантико-

синтаксической единицы языка (по Г.А. Золотовой). 

5. Основные средства выражения синтаксических  связей в русском 

языке. 
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6.  Виды подчинительной связи слов в словосочетании: управление, 

согласование и примыкание. Синтаксический анализ словосочетаний. 

7. Предикативность как грамматическое значение простого 

предложения.  

8. Семантико-синтаксические функции второстепенных членов 

предложения.  

9.  Согласованное и несогласованное определение. Способы 

выражения определения. 

10. Приложение  и его типы.  

11. К истории вопроса об односоставных предложениях.  

12. Односоставные предложения глагольного типа.  

13. Односоставные предложения наречного типа.  

14. Односоставные предложения именного типа.  

15. Комплексный синтаксический анализ простых предложений.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС) 

 

1. Учение В.В. Виноградова о предмете и задачах синтаксиса как новый 

этап в его изучении. Категория предикативности, ее содержание и средства 

выражения. 

 2. История разработки учения о словосочетании в русском 

языкознании (концепции Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского, А.А. 

Шахматова, В.В.Виноградова, Н.Н. Прокоповича, Н.Ю. Шведовой, В.А. 

Белошапковой). Составление таблицы «Основные этапы изучения 

синтаксиса». 

3. Анализ синтаксических связей. 

4. Полный синтаксический анализ словосочетаний всех типов по схеме, 

предложенной преподавателем.  

5. Синтаксис предложения. Основные грамматические категории 

предло-жения. Формальная, смысловая и коммуникативная организация 

предложения и их соотношение. 

6. Предложение и его признаки (общая характеристика). Анализ 

простых предложений по комплексу признаков: по логико-грамматическому 

типу, по цели высказывания, коммуникативной установке, эмоциональной 

окраске и т.п. Составление структурных схем предложения. 

7. Реферирование и сопоставительный анализ разделов, посвященных 

структурным схемам простого предложения, в «Грамматике-70», 

«Грамматике-80», «Краткой русской грамматике» и учебнике «Современный 

русский язык» под ред. В.А. Белошапковой. 

8. Критический анализ традиционного подхода к понятию 

«подлежащее». Критический обзор точек зрения на типологию сказуемого. 

Тенденции развития форм сказуемого в современном русском языке. 
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9. Способы выражения второстепенных членов предложения. Анализ 

текстов, характеристика второстепенных членов предложения.  

10. Анализ текстов, содержащих разные типы простых предложений. 

Характеристика каждого предложения  по схеме.  

11.Анализ простых предложений с точки зрения их формально-

грамматического устройства, семантической структуры, коммуникативной 

перспективы высказывания. 

12. Односоставные предложения (общая характеристика, типы). 

Способы выражения главного члена в односоставных предложениях 

(составление опорного конспекта и подбор иллюстративного материала).  

13. Однородные члены предложения и общая характеристика.  

14. Обособленные члены предложения. Общая характеристика. 

15. Анализ текстов, содержащих осложненные предложения.  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  

1. Бабайцева В.В., Николина Н.А. и др. Современный русский язык. 

Теория. Анализ языковых единиц. В двух частях / Под ред. Е.И. Дибровой. – 

М.: Академия, 2001. 

2. Валгина Н.С. Современный русский язык. Синтаксис: Учебник / 

Н.С. Валгина. ‒4-е изд., испр. – М.: Высш.шк., 2003.  

3. Скобликова Е.С. Современный русский язык. Синтаксис 

простого предложения  (теоретический курс): учеб. пособие / Е.С. 

Скобликова. ‒ 3-е изд., испр. и доп. – М.: Флинта: Наука, 2006.  

4. Современный русский язык. Теория. Анализ языковых единиц: 

учебник для студ.высш.учеб.заведений. В 2 ч. Ч. 2. Морфология. Синтаксис / 

В.В. [Бабайцева, Н.А. Николина, Л.Д. Чеснокова и др.]; под ред. Е.И. 

Дибровой. ‒ 3-е изд., стер. – М.: Издат. центр «Академия, 2008. 

5. Современный русский язык: Учеб. для филол.спец. ун-тов / В.А. 

Белошапкова, Е.А. Брызгунова, Е.А. Земская и др.; Под ред. В.А 

Белошапковой. – 2-е изд. испр. и доп. – М.: Высш.школа, 1989. (и др. 

издания). 

 

Дополнительная: 

1. Бабайцева В.В. Система односоставных предложений в 

современном русском языке. – М., 2004. 

2. Баканова Н.Г. Синтаксис современного русского языка: учебно-

метод.пособие / Н.Г. Баканова. – Иркутск: Иркут.гос.ун-т, 2007.  

3. Долбик Е.Е. Современный русский язык. Синтаксис 

словосочетания и простого предложения: пособие для студентов 

филологических специальностей вузов / Е.Е.Долбик, В.Л. Леонович, О.А. 

Облова. – Мн.: БГУ, 2010.  
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4. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – 

М.: Наука, 2003.  

5. Кустова Г.И., Мишина К.И., Федосеев В.А. Синтаксис 

современного русского языка. – М., 2007. 

6. Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении. ‒ 8-е 

изд. – М.: Эдиториал УРСС, 2001.  

7. Пипченко, Н.М.Современный русский язык: Синтаксис 

словосочетания и простого предложения / Н. М. Пипченко. – Минск: БГУ, 

2008.  

8. Сабитова З.К. Типология простых предложений в современном 

русском языке. – Алматы: Казак университетi, 2005.  

9. Современный русский язык: Хрестоматия. В 3 ч. Ч.3 Синтаксис. / 

Сост.Е.Е. Долбик и др. – Минск: БГУ, 2010. [Эл. ресурс]. 

10. Шахматов А.А. Синтаксис русского языка. – М.: Эдиториал 

УРСС, 2001. 

 

Словари: 

1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е 

стереотип. – М.: Сов.энциклопедия, 1969.  

2. Золотова Г.А. Синтаксический словарь: Репертуар элементарных 

единиц русского синтаксиса. – Изд. 3-е стереотип. – М.: Едиториал УРСС, 

2006.  

3. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. 

Ярцева. – М.: Советская энциклопедия, 1990.  

4. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и литературной 

правке. – 16-е изд. – М.: ЧеРо, 2012.    

5. Русский язык. Энциклопедия / Под ред. Ф.П. Филина. – М., 1984. 
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SSPSRYa 3205 – СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор: 

Ли В.С. – доктор филологических наук, профессор кафедры русской 

филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Гиздатов Г.Г. – доктор филологических наук, профессор КазУМОиМЯ 

имени Абылайхана 

Абаева Ж.С. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и мировой литературы КазНУ имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Синтаксис сложного предложения современного 

русского языка» является обязательной в системе лингвистических 

дисциплин, предусмотренных учебным планом подготовки филолога. Курс 

представляет собой систематическое описание синтаксиса сложного 

предложения русского языка в его современном состоянии, при обязательном 

обращении к его функциональной стороне и культуре речи.  

Преподавание синтаксиса сложного предложения русского языка 

необходимо организовать в соответствии с принципом коммуникативной 

направленности. Это будет способствовать овладению студентами культурой 

общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего умение 

оптимально использовать средства языка при устном и письменном общении. 

Курс «Синтаксис сложного предложения современного русского 

языка» является продолжением курса «Синтаксис простого предложения 

современного русского языка». Сложное предложение по традиции 

признается самой крупной единицей языковой системы со своими 

собственно грамматическими, структурно-семантическими и 

функциональными особенностями. Именно этим особенностям сложного 

предложения следует обратить особое внимание при изучении данного 

раздела курса. Однако современная лингвистика под влиянием новых 

общенаучных принципов (в частности, принципа функционализма) самой 

крупной единицей языковой системы считает не сложное предложение, а 

текст, что означает переход от изучения языка «в самом себе и для себя» к 

изучению связной речи. Поэтому в настоящей программе, помимо 

традиционных вопросов, относящихся к сложному предложению как 

таковому, представлены темы, связанные с лингвистикой текста и 

современной теорией дискурса, в которой связный текст изучается в 
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событийном плане, в совокупности с экстралингвистическими факторами, 

прежде всего с прагматическими и социокультурными. Такой подход к 

предметно-содержательной стороне заключительного раздела курса 

современного русского языка диктует необходимость использования в 

качестве ведущего принципа изучения синтаксиса современного русского 

языка функционально-коммуникативный принцип. Именно такой подход к 

содержанию курса представлен в настоящей программе.                                                                                                                                                                 

Компетенции (результаты обучения): 

В итоге изучения дисциплины студенты должны знать: 

- основные синтаксические понятия, связанные с изучением сложного 

предложения;  

- системные отношения в синтаксической подсистеме русского языка; 

- методологическую базу изучения синтаксических единиц русского 

языка; 

- принципы классификации сложных предложений русского языка; 

- структурно-семантические особенности типов сложных предложений. 

 

В итоге изучения дисциплины студенты должны уметь: 

- критически анализировать основные положения традиционной теории 

сложного предложения; 

- лингвистически грамотно, с учетом состояния современной 

синтаксической теории на данном этапе ее развития характеризовать 

синтаксические особенности сложного предложения; 

- квалифицированно, в терминах современной науки проводить 

синтаксический анализ предложений в тексте (с учетом их синтагматических 

и парадигматических отношений);  

- работать с различными видами словарей и справочников; 

- выступать с научным докладом, обмениваться лингвистической 

информацией, рецензировать доклад, монографию, статью;  

- участвовать в научной дискуссии, защищать научный проект. 

Пререквизиты курса: 

1. Введение в языкознание. 

2. Фонетика современного русского языка. 

3. Лексика и фразеология современного русского языка. 

4. Словообразование современного русского языка. 

5. Морфология современного русского языка. 

6. Синтаксис простого предложения современного русского языка. 

7. Русская диалектология. 

8. Стилистика русского языка. 

Постреквизиты: 

1. Общее языкознание. 

2. История лингвистических учений. 

3. Спецкурсы и спецсеминары. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел, тема 

 Общетеоретические основы синтаксиса сложного предложения 

1 Сложное предложение как синтаксическая единица 

2  Средства связи частей сложного предложения. 

3 Принципы классификации сложных предложений 

   Сложносочиненное предложение.   

4. Сложносочиненное предложение как синтаксическая единица. 

5 Средства связи частей сложносочиненного предложения. 

6 Сочинительные союзы и их функции в сложносочиненном 

предложении.  

 Сложноподчиненное предложение. 

7 Сложноподчиненное предложение как синтаксическая единица. 

8 Принципы классификации сложноподчиненных предложений 

9 Нерасчлененные сложноподчиненные предложения.  

10 Расчлененные сложноподчиненные предложения.  

 Бессоюзное сложное предложение.  

11 Принципы классификации бессоюзных сложных предложений.  

12 

 

Многокомпонентные  (многочленные) сложные предложения.  

13 Синтаксис текста и теория дискурса.   

14 Способы передачи чужой речи.  

15 Русская пунктуация.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель дисциплины «Синтаксис сложного предложения современного 

русского языка» – дать студентам знания о синтаксической системе 

современного русского языка, связанной со структурой, семантикой и 

функционированием сложного предложения. 

Задачи дисциплины:  

1) критический анализ принципов традиционной классификации 

сложных предложений современного русского языка;  

2) уяснение категории системности синтаксиса русского языка в целом 

и в каждом его звене; 

3) приобретение навыков анализа синтаксических единиц в тексте, 

освоение методики анализа (с учетом синтагматических и 

парадигматических отношений) синтаксических конструкций в 

текстах различных жанров;  

4) характеристика способов представления в предложениях русского 

языка специфически национального мировосприятия; 
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5) развитие умений и навыков научно-исследовательской работы, 

владения жанрами устной и письменной речи (научная дискуссия, 

защита проекта, выступление на круглом столе и др.). 

Объект изучения – основные единицы синтаксиса сложного 

предложения современного русского языка, рассматриваемые в структурно-

семантическом и функциональном аспектах. 

Методы описания и изучения сложного предложения обусловлены 

общенаучными принципами исследования языка. При изучении курса в 

качестве общенаучного метода используется описательный метод, 

предполагающий наблюдение, систематизацию, теоретическое осмысление и 

объяснение фактического материала.  

Введение. 

Сложное предложение как синтаксическая единица. 

Общетеоретические основы синтаксиса сложного предложения 

современного русского языка. Сложное предложение как синтаксическая 

единица. Различительные признаки сложного предложения. Вопрос о 

терминологии компонентов сложного предложения (части сложного 

предложения или простые предложения в составе сложного). Термины 

«монопредикативные предложения» и «полипредикативные предложения», 

«монопропозитивные предложения» и «полипропозитивные предложения» 

(концепция Г.А. Золотовой).  

Средства связи частей сложного предложения. Союзы и союзные 

слова, местоимения и местоименные слова, порядок следования частей 

сложного предложения, интонация, лексические и фразеологизированные 

элементы, синтаксическое строение частей сложного предложения, 

соотношение грамматических форм глаголов-сказуемых. Характеристика 

каждого средства связи. Вопрос о структурной схеме сложного предложения. 

Принципы классификации сложных предложений русского языка. 

 Традиционная классификация сложных предложений; ее достоинства 

и недостатки. Формально-грамматическая классификация сложных 

предложений. Структурно-семантическая классификация сложных 

предложений. Вопрос о сочинении и подчинении при классификации 

сложных предложений. Вопрос о сочинении и подчинении и проблемы 

классификации сложных предложений в синтаксической науке.    

Основная часть 

Сложносочиненное предложение как синтаксическая единица.  
Отличительные признаки сложносочиненного предложения. Основные 

дефиниции сложносочиненного предложения, представленные в 

синтаксической науке. Формальный, семантический, структурно-

семантический аспекты сложносочиненного предложения.  

Средства связи частей сложносочиненного предложения. 
Семантические отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Понятие сочинительной связи. Сочинительная связь в сложном 

предложении. Формальный, семантический, структурно-семантический 
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аспекты сложносочиненного предложения. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Семантические отношения между частями 

сложносочиненного предложения. 

Принципы классификации сложносочиненных предложений в 

синтаксической науке. Сочинительные союзы и их функции в 

сложносочиненном предложении. Классификация в Грамматике-80. 

Сложносочиненные предложения открытой и закрытой структуры.  

Сочинительные союзы и их функции в сложносочиненном 

предложении. Сложносочиненные предложения с соединительными 

союзами. Сложносочиненные предложения с противительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с разделительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с присоединительными союзами. 

Сложносочиненные предложения с пояснительными союзами.  

Сложноподчиненное предложение.  

Сложноподчиненное предложение как синтаксическая единица. 

Вопрос о терминологическом обозначении компонентов 

сложноподчиненного предложения. Средства связи частей 

сложноподчиненного предложения. Подчинительные союзы в структуре 

сложноподчиненного предложения. Союзные слова в структуре 

сложноподчиненного предложения. Порядок следования частей 

сложноподчиненного предложения. 

Принципы классификации сложноподчиненных предложений. 
Особенности традиционной классификации сложноподчиненных 

предложений. Формально-грамматическая классификация 

сложноподчиненных предложений. Структурно-семантическая 

классификация сложноподчиненных предложений. Сложноподчиненные 

предложения нерасчлененной и расчлененной структуры. Типы 

нерасчлененных сложноподчиненных предложений. Типы расчлененных 

сложноподчиненных предложений. 

Нерасчлененные сложноподчиненные предложения. Семантико-

синтаксическая природа нерасчлененных сложноподчиненных предложений. 

Средства связи частей нерасчлененных сложноподчиненных предложений. 

Основные типы нерасчлененных сложноподчиненных предложений. 

Присубстантивно-определительные сложноподчиненные предложения. 

Изъяснительные сложноподчиненные предложения (присказуемостно-

изъяснительные сложноподчиненные предложения). Местоименно-

соотносительные сложноподчиненные предложения.     

Расчлененные сложноподчиненные предложения и их типы. 

Структурно-семантические особенности расчлененных сложноподчиненных 

предложений. Классификация расчлененных сложноподчиненных 

предложений. Расчлененные сложноподчиненные предложения с 

придаточными места.  Расчлененные сложноподчиненные предложения с 

придаточными времени. Расчлененные сложноподчиненные предложения с 
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придаточными сравнительными. Расчлененные сложноподчиненные 

предложения с придаточными условными.   

Основные типы расчлененных сложноподчиненных предложений и их 

характеристика. Расчлененные сложноподчиненные предложения с 

придаточными причины. Расчлененные сложноподчиненные предложения с 

придаточными цели. Расчлененные сложноподчиненные предложения с 

придаточными уступительными. Расчлененные сложноподчиненные 

предложения с придаточными следствия. Расчлененные сложноподчиненные 

предложения с придаточными присоединительными.   

Бессоюзные сложные предложения.  
Проблема бессоюзного сложного предложения в синтаксической науке. 

Отличительные признаки бессоюзных сложных предложений. Различные 

понимания природы бессоюзных сложных предложений.  

Принципы классификации бессоюзных сложных предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

Предложения со значением сопоставления. Условно-следственные и 

временные предложения. Причинно-следственные предложения. 

Предложения со значением пояснения. Предложения с изъяснительным 

значением.   

Многокомпонентные (многочленные) сложные предложения. 

Типология многокомпонентных сложных предложений. Многокомпонентные  

(многочленные) сложносочиненные предложения. Многокомпонентные 

сложноподчиненные предложения. Многокомпонентные 

сложноподчиненные предложения с последовательным подчинением. 

Многокомпонентные сложноподчиненные предложения с однородным 

подчинением. Многокомпонентные бессоюзные предложения. 

Многокомпонентные сложные предложения с разными видами связи 

(сочинение с подчинением. Период.   

Синтаксис текста и теория дискурса.  
Текст как объект лингвистики. Основные понятия современной 

лингвистики текста. Текст как единица языка. Сложное синтаксическое целое 

и текст. Проблема основных категорий синтаксиса текста. Связность и 

цельность текста (проблема когерентности текста). Языковые средства 

выражения связности и цельности текста. Проблема смысловой организации 

текста (семантики текста). Типология текстов. Проблемы лингвистического 

анализа текста. 

Синтаксис текста и проблема соотношения между текстом и 

дискурсом.  

Понятие дискурса в современной лингвистике. Многоаспектность 

понятия дискурса. Дискурс – текст в совокупности с 

экстралингвистическими факторами. Дискурс – текст, взятый в событийном 

плане. Дискурс – речь, «погруженная в жизнь». Проблема типологии 

дискурсов. Синтаксис текста и вопросы дискурсивного анализа. 

Способы передачи чужой речи.  
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Понятие авторской и чужой речи. Прямая речь. Синтаксические 

конструкции с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Цитаты и принципы цитирования. Косвенная речь. Несобственно-прямая 

речь и ее структурно-семантические особенности. 

Русская пунктуация. 

Пунктуационная система русского языка. Современная русская 

пунктуация как исторически сложившаяся система. Принципы русской 

пунктуации. Современная система знаков препинания. Проблема выбора 

знака препинания. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.Основные признаки сложного предложения. 

2.Классификация сложных предложений.  

3. Отличительные признаки сложносочиненного предложения.  

4. Основные типы сложносочиненных предложений.  

5. Отличительные признаки сложноподчиненных предложений. 

6. Классификация сложноподчиненных предложений. 

7. Основные типы нерасчлененных сложноподчиненных предложений.  

8. Основные типы расчлененных сложноподчиненных предложений и 

их характеристика.  

9.Семантико-синтаксическая характеристика расчлененных 

сложноподчиненных предложений. 

10. Структурно-семантические типы бессоюзных сложных 

предложений. 

11. Типы многочленных сложных предложений.  

12. Синтаксические конструкции с прямой речью. 

13.Проблема основных категорий синтаксиса текста. 

14.Основы теории дискурса. 

15.Классификация знаков препинания. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА (СРС) 

 

1. Средства связи частей сложного предложения.  

2. Принципы и концепции классификации  сложных предложений в 

истории синтаксической науки.  

3.Сущность структурно-семантической классификации сложных 

предложений. 

4. Анализ основных типов сложносочиненных предложений. 

5. Подчинительные союзы и союзные слова в структуре 

сложноподчиненного предложения. 

6.Теоретико-методологические основы классификации 

сложноподчиненных предложений. 
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7.Структурно-семантические особенности нерасчлененных 

сложноподчиненных предложений. 

8. Структурно-семантические особенности расчлененных 

сложноподчиненных предложений. 

9. Сложноподчиненные предложения в разных синтаксических 

теориях. 

10. Проблема бессоюзного сложного предложения в синтаксической 

науке. 

11. Многокомпонентные сложные предложения с разными видами 

связи 12.Способы передачи чужой речи. 

13.Лингвистика текста и ее категории. 

14.Дискурс как категория современной лингвистики. 

15.Основные правила русской пунктуации. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (СРСП) 

 

1.Основные категории синтаксиса сложные предложения. 

2.Логико-грамматический и формально-грамматический подходы к 

характеристике сложного предложения. 

3. Структурно-семантический подход к характеристике сложного 

предложения. 

4.Сложносочиненное предложение как синтаксическая единица. 

5.Средства связи частей сложноподчиненного предложения. 

6.Проблема классификации сложноподчиненных предложений в 

синтаксической науке. 

7. Семантика нерасчлененных сложноподчиненных предложений. 

8. Основные типы расчлененных сложноподчиненных предложений. 

9. Характеристика расчлененных сложноподчиненных предложений. 

10.Отличительные признаки бессоюзных сложных предложений.   

11.Сложное синтаксическое целое. 

12. Несобственно-прямая речь. 

13.Синтаксис текста как лингвистическая отрасль научного знания. 

14.Теория дискурса и ее основные категории. 

15. Принципы русской пунктуации. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Ахманова О.С. Современные синтаксические теории. – 

М.:Либроком, 2012. – 168 с.  

2. Валгина Н.С. Синтаксис современного русского языка. – М.: 
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7. Золотова Г.А. Очерк функционального синтаксиса русского 
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Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998. – 528 с. 

9. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. – 
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IRL 2206 – ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ II ПОЛОВИНЫ 

ХIХ ВЕКА 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Сарсекеева Н.К. – кандидат филологических наук, доцент кафедры 

русской филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 
Джолдасбекова Б.У. –  доктор филологических наук, профессор, 

заведующая кафедрой русской филологии и мировой литературы Казахского 

национального университета имени аль-Фараби 

Ломова Е.А. – кандидат филологических наук, доцент  Казахского 

национального педагогического университета имени Абая 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Роль и значение истории русской литературы второй половины ХIХ 

века заключается в изучении студентами-филологами характерных 

особенностей  историко-литературного процесса эпохи, оказавшего огромное 

влияние на формирование национальной специфики  всей русской 

литературы. При изучении дисциплины предполагается выявить особенности 

историко-культурной ситуации указанного периода, познакомиться с 

этапными явлениями литературного процесса, выявить специфику 

индивидуальных художественных систем крупнейших писателей. В 

программе дисциплины охарактеризован поэтапно литературный материал 

эпохи, отмечены и систематизированы ведущие тенденции развития, 

выделены  перспективные направления. Поэзия, проза, драматургия 

указанной эпохи анализируются с углублением в проблемы поэтики. Идеи, 

характеры и художественные средства их выражения рассматриваются в 

органическом сочетании традиций и новаторства.  

Программа соответствует требованиям ТУП и  носит интегрирующий 

характер,   учитывает достижения литературоведческой науки, устанавливает 

органические междисциплинарные связи в гуманитарном образовании. 

Основной принцип отбора материала - корреляция с другими историко-

литературными и теоретико-литературными курсами. Изучение русской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
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литературы второй половины ХIХ века невозможно без учета органической 

связи с развитием театра, кино, музыкального искусства последующего 

времени. В связи с этим сопоставительный анализ литературного 

первоисточника с его театральными и кинематографическими 

интерпретациями, музыкальными произведениями также является важной 

составной частью данного курса. Современные информационные и 

телекоммуникационные технологии позволяют использовать большое 

количество историко-литературного, дидактического, методического и 

аудиовизуального материала, содействующего активному усвоению 

программы  русской литературы второй  половины ХIХ века. 

Процесс изучения дисциплины «История русской литературы II 

половины XIX века» направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- владение культурой научного мышления, способность к обобщению, 

анализу информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

- готовность к толерантному восприятию социальных и культурных 

различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям; 

- владение основами речевой профессиональной культуры; 

- способность к использованию  возможностей образовательной среды, 

в том числе информационной, для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса; 

- готовность к анализу  художественного текста в контексте истории и 

культуры и с учетом основных методологических направлений 

филологической науки. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать 
а) основные направления в развитии русской литературы второй 

половины XIХ века, хронологию исторических событий в литературе и 

культуре изучаемого периода, философские и эстетические теории эпохи; 

уметь  
а) определять место писателей той поры в литературном процессе; 

в) применять при рассмотрении художественных произведений 

основные литературоведческие термины и понятия, связанные с литературой 

и искусством романтизма, реализма и сентиментализма; 

владеть навыками  
а) самостоятельной работы с рекомендуемыми источниками; 

б) историко-литературного, структурно-семантического и историко-

типологического методов при анализе художественных текстов. 

в) анализа языковых и литературных фактов с использованием 

традиционных методов и современных информационных технологий. 

Перечень дисциплин, предшествующих изучению данной 

дисциплины:  «История древнерусской литературы», «История русской 
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литературы ХVIII века», «История русской литературы XIX века (1-ая 

половина)». 

Перечень дисциплин, содержащих знания, умения и навыки, 

необходимые для освоения данной дисциплины: «Введение в 

литературоведение», «Устное народное творчество», «Философия». 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Разделы и темы 

1 Картина развития русской литературы II половины ХIХ века. Русские 

поэты: многообразие художественных исканий.  

2 Творчество Некрасова в контексте русской поэтической традиции.  

3 Общественно-литературное движение 1860-х-1880-х годов.  

4 Творческий опыт  И.С. Тургенева 1860-1880-х годов.  

5 Проблема идейного кризиса в творчестве Тургенева после 1862 г.  

6 Творчество Н.С. Лескова. Особенности эволюции мировоззрения и 

художественного метода.  

7 

 

8 

А.Н. Островский как создатель русского национального театра.  

Феномен Л.Н.Толстого в критике, эссеистике и литературоведении. 

Проблемы поэтики прозы Л.Толстого. Жанровая  специфика романа 

Л.Толстого («Война и мир», «Анна Каренина») 

9 Духовный кризис и творчество Толстого на рубеже 1870-1880-х гг. 

Роман «Воскресение» как итог «послепереломного» периода творчества 

Толстого.  

10 Проблема художественного метода и стиля прозы  Достоевского. 

Жанровое своеобразие романа Достоевского. 

11 Творчество Ф.М. Достоевского в послекаторжный период.   

Поэтика романа  Достоевского в концепции М.М.Бахтина. 

12 Поэтика сатиры М.Е.Салтыкова-Щедрина. 

13 Творческий опыт А.П.Чехова. Художественное своеобразие 

произведений Чехова конца 1890-х – начала 1900-х гг. 

14 Новейшие исследования о поэтике прозы и драматургии  А.П.Чехова. 

15 Литературное движение 1881-1890-х годов. Творчество Г. Успенского, 

В.М. Гаршина, В.Г. Короленко и поэтов «больного поколения». 

                                              

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель преподавания дисциплины:  

– усвоение закономерностей и особенностей историко-литературного 

процесса в России второй половины XIX века как в типологическом аспекте, 

так и в отдельных творческих судьбах.  

Задачи:  
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1. дать представление об основных тенденциях развития литературы 

данного периода;  

2. выявить специфику художественного творчества  крупнейших фигур 

литературного процесса  и их диалог в контексте эпохи;  

3. развить имеющиеся навыки анализа художественного произведения 

с учетом современных филологических и историко-культурологических 

концепций;  

4. познакомить студентов с несловесной культурой эпохи и обозначить 

ее точки соприкосновения с литературой;  

5. проводить сопоставительный анализ художественных текстов с 

учетом жанровых традиций, особенностей различных литературных течений 

и направлений изучаемого периода. 

Объектом изучения дисциплины является литературный процесс 

России второй половины ХIХ века, творчество отдельных авторов, 

художественные тексты, научная и критическая литература, а также образцы 

интерпретации и анализа литературных произведений  эпохи. 

Основные методы изучения дисциплины связаны с формированием 

целостного представления о литературном процессе России второй половины 

ХIХ века. Логика деления на разделы обусловлена соотнесенностью русской 

литературы с историей культуры и общества. Теоретическая часть посвящена 

освоению системы литературоведческих и историко-культурных знаний, 

необходимых для профессиональной компетенции студента-филолога. 

Практический раздел программы направлен на формирование навыков 

анализа художественного текста, основанных на полученных теоретических 

знаниях и умении соотносить имеющийся  историко-биографический 

материал с художественным произведением. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

        

Картина развития русской литературы II половины ХIХ века. 

Русские поэты: многообразие художественных исканий.  

Специфика лирики А.А. Фета, ее основные мотивы. Поэтические 

циклы. Любовная лирика. Импрессионизм поэзии А.Фета. Романсное начало 

в лирике. Воздействие философии А. Шопенгауэра, В. Соловьева, Л. 

Толстого. Ритмика и мелодика стиха Фета. Фет и символисты. Своеобразие 

мировосприятия Фета (“мир как красота”), сравнение его в этом плане с 

Некрасовым (социальный аспект). Сложность литературной судьбы Фета. 

Фетовская лирика природы, ее характер и поэтика. “Пейзаж души” и 

ассоциативная образность. Импрессионистические элементы, новаторство 

поэтической речи (синкретизм, языковая “дерзость”, сопряжение отдаленных 

элементов). Эволюция Фета от 40-х к 70-м годам. Композиционные и 

мелодические особенности стихотворений Фета (Б.Эйхенбаум, 

В.Жирмунский, В.Кожинов). Поэтика времени (миг и вечность). Значение 
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лирики Фета в истории русской поэзии (Фет и Блок, Фет и Анненский, 

Пастернак и др.), романсная лирика. 

Философские основы лирики Ф.И. Тютчева. Своеобразие трактовки 

природы в лирике Тютчева. Любовно-психологическая лирика. Место 

Тютчева в истории русской поэзии. Эволюция творческого метода. 

Современные определения и характеристики особенностей творческого 

метода поэта. Основные мотивы и образы, их отвлеченный, обобщающий 

характер, философская направленность. 

Особенности языка  и стиля, традиции Жуковского и Державина в 

лирике Тютчева. Мотив “раздвоенности” человека, дуализм, контрасты и 

“парность” в образной системе. Бинарность как принцип поэтики. 

Трагическая тема хаоса в природе, роковой любви и смерти. Новаторство в 

любовной лирике («денисьевский цикл», внутренний мир женщины). 

Новаторство стиха. Влияние лирики Тютчева на дальнейшее развитие 

русской поэзии (символистов и др.). Своеобразие мелодики и ритма 

тютчевского стиха.  

     

Творчество Некрасова в контексте русской поэтической традиции.  
Место Некрасова в истории русской поэзии. Некрасов и Белинский. 

Некрасов как редактор и издатель «Современника» и «Отечественных 

записок», альманахов «Физиология Петербурга». Первый сборник («Мечты и 

звуки»), влияние псевдоромантической поэзии Бенедиктова. Своеобразная 

трансформация принципов натуральной школы в лирике Некрасова 40-х 

годов. Человек и среда, бытовые детали, «вещность» образов, достоверность, 

повествование от первого лица («ролевая» лирика), способы  и приемы 

выражения авторской позиции («В дороге», «Огородник», «Тройка», цикл 

«На улице» и др.). Проблема «маленького человека».  

Творчество Некрасова зрелого периода. Своеобразие реализма. 

Жанровые и стилевые особенности лирики. Новый тип лирического героя. 

Лирическая система Некрасова в характеристике Б. Кормана. Обновление 

жанров (ода, элегия), формирование новых жанров (стихотворная 

психологическая новелла). Социальное звучание «вечных» тем: природы 

(«Утро», «Три элегии», «Перед дождем»), поэта и поэзии («Поэт и 

гражданин», «Несжатая полоса», «Сеятелям», «Я рано встал, недолги были 

сборы…»). Любовная лирика, ее социальный смысл. Слияние гражданского  

и лирического начал («Рыцарь на час»). Концепция народного характера 

(«Похороны», «Внимая ужасам войны…», «Орина, мать солдатская» и др.). 

Поэмы Некрасова. Романтические тенденции в «Несчастных». Сочетание 

документального реализма и гражданского пафоса в «Русских женщинах». 

Сатирическая поэма «Современник», приемы создания образов-персонажей, 

стилистика поэмы «Мороз, Красный Нос». Фольклорной мотив хождения за 

правдой в поэме «Кому на Руси  жить хорошо». Пересечение сказочного и 

реального планов, широкое полотно русской жизни, воспроизведение типов 

людей разных сословий. Жанровый состав лирики Некрасова: формы 
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пародии, стихотворного фельетона, публицистики. Обновление поэтического 

словаря. Поэты некрасовской школы: Н. Добролюбов, В. Курочкин, Д. 

Минаев, М. Михайлов. Влияние Некрасова на русскую поэзию конца XIX-

XX вв.  

Лирика А.К. Толстого. Сатирические стихи. Литературная маска 

Козьмы Пруткова. Мастерство пейзажной и онтологической лирики А. 

Майкова. 

Общественно-литературное движение 1860-х-1880-х  годов. 

Повышенная идеологичность русской литературы в 1860-е гг. 

Литературная борьба, формирование журнально-литературных партий. 

Активное влияние критики на литературный процесс. Литературная 

полемика (о «пушкинском» и «гоголевском» направлениях, споры об 

«Обломове», «Грозе», «Отцах и детях»). Полемика нового типа: «раскол в 

нигилистах», полемика Достоевского с Салтыковым-Щедриным.  

Демократическая проза 1860-1880-х г.г. Эстетическая концепция 

Чернышевского как идеологическая основа прозаиков и поэтов-

шестидесятников. Тема народа, новый ее поворот. Рассказы и очерки 

Н.Успенского («Старуха», «Проезжий», «Обоз» и др.). «Подлиповцы» 

Решетникова, проблематика и поэтика повести. Художественный аскетизм. 

Дилогия Помяловского «Мещанское счастье» и «Молотов». Путь к «честной 

чичиковщине» как судьба разночинца. Внутренняя художественная полемика 

с Тургеневым. «Очерки бурсы». Повесть В.Слепцова «Трудное время». 

Проблема эмансипации женщины, критика либерализма. Роман 

Чернышевского «Что делать?» и проблема новых людей. Место А.Ф. 

Писемского в развитии русской прозы.  

Творчество Глеба Успенского. Связь раннего творчества Успенского с 

проблематикой и поэтикой прозы шестидесятников. «Нравы Растеряевой 

улицы»: приемы создания образа-персонажа, обобщенный портрет 

«растеряевца» и другие способы типизации. Крестьянские циклы («Из 

деревенского дневника», «Крестьянин и крестьянский труд», «Власть 

земли»). Успенский как «разрушитель народнических иллюзий». Поэзия 

крестьянского труда и изображение классового расслоения в деревне. 

Проблема народа и интеллигенции, трагедия народничества («Не суйся»). 

Тема России и буржуазной Европы («Больная совесть», «Выпрямила»). 

Власть капитала в изображении Успенского («Книжка чеков» и др.). 

Принципы и приемы создания комического. Трагическое и комическое. 

Жанровая специфика (очерк, рассказ очеркового типа, цикл очерков). 

Статистика, факт и его художественное осмысление («Живые цифры»). 

Языковые  художественные  приемы. Г.Успенский и М. Щедрин. 

Творческий опыт  И.С. Тургенева 1860-1880-х годов.  

Романы Тургенева 60-х годов: проблематика и принципы поэтики. 

Временное и универсальное в романах. Роман «Накануне». Идейный смысл 

образов Инсарова и Елены. Мотивы вины и возмездия. Оценка романа 

Добролюбовым и разрыв Тургенева с «Современником». Роман «Отцы и 



 178 

дети»: уровни конфликта, система персонажей, своеобразие композиции. 

Базаров как герой времени и как вечный литературный тип. Оценка романа 

Писаревым, Герценом, М. Антоновичем, М. Катковым.  

Проблема идейного кризиса в творчестве Тургенева после 1862 г.  

Раздумья о путях развития России в романе «Дым». Особенности  

изображения «русских за границей». Лирическое и памфлетное начала в 

романе. Писарев о Литвинове, Герцен о Потугине. Роман «Новь». 

Сатирические мотивы (образы Сипягина и Калломейцева). Критика 

утопичности идеалов, утверждение моральной чистоты участников 

народнического движения. Образ Соломина – демократа и реформиста. 

Настроения Тургенева в последние годы его жизни. «Стихотворения в 

прозе», «таинственные» повести. Многомерность образов и феномен 

таинственного.  Влияние Тургенева на творчество русских и зарубежных 

писателей. Литературные связи Тургенева с Ж. Санд, Флобером, Золя, 

братьями Гонкурами, Мопассаном.  

«Субъективный роман» Тургенева. Господство лирического начала. 

Типы композиции, роль эпилогов.  «Гнездовое строение образа»  

(А.Чичерин) и «романная оркестровка темы» с помощью диалогов 

(М.Бахтин). Герой и прототип, образ и «давление времени». Специфика 

романных конфликтов. Богатство языка Тургенева. Актуальность творчества 

писателя.     

 

Творчество Н.С. Лескова. Особенности эволюции мировоззрения и 

художественного метода.  

Творчество Н.Лескова 1860-х гг.: участие в литературной и 

общественной полемике. Противоречивость творческой позиции Лескова, 

эволюция мировоззрения и художественного метода. Рассказы из 

крестьянской жизни («Житие одной бабы»), их близость к демократической 

прозе шестидесятников. Бытовые повести («Леди Макбет Мценского уезда»). 

Антинигилистические романы Лескова («Некуда», «На ножах»). Образы 

«новых людей» в романе «Некуда».  Их место в творчестве писателя и 

влияние на  его творческую судьбу. Жанр хроники в творчестве Лескова 

(«Старые годы в селе Плодомасове», «Соборяне», «Захудалый род»). 

Создание Лесковым галереи положительных образов. Цикл произведений о 

«праведниках»  и русских самородках. 

Усиление сатирических тенденций в 70-е – 90-е годы («Мелочи 

архиерейской жизни» и др.). Цикл произведений о праведниках («Соборяне», 

«Несмертельный Голован», «Человек на часах»). Концепция народного 

характера, поэтизация талантливого человека из народа, творческого труда 

умельцев («Очарованный странник», «Сказ о тульском Косом Левше», 

«Тупейный художник»). Народная сказовая стихия. Разнообразие 

нарративных форм. Функции сказа. Фольклорные и библейские мотивы. 

А.Н. Островский как создатель русского национального театра.  
Основные этапы творческого пути А.Н. Островского. Ведущие  темы в 
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драмах периода 1840-1850-х годов. Отражение славянофильских идей в 

пьесах первой половины 50-х годов. А.Н.Островский и журнал 

«Современник». Пьесы «Доходное место», «Гроза». Концепция 

общенародного национального театра в эстетике А.Островского и А. 

Григорьева. Драма «Гроза» и литературно-общественные споры о ней (статьи 

Добролюбова, Григорьева, Писарева). Проблематика и система образов. 

Трагедия Катерины. Значение пьесы «Гроза» в русской драматургии.  

Творчество Островского в пореформенный период. Историческая 

драматургия А.Н.Островского. Специфика исторических сюжетов в его 

пьесах. 

Творчество Островского в 1870-1880 - е годы. Пьесы «Волки и овцы», 

«Лес», «Снегурочка» и новые черты в поэтике драматурга. Театр и актеры в 

драматургии А.Островского. Драма «Бесприданница» как разоблачение 

буржуазных принципов жизни и этапное произведение в  формировании 

психологической драмы. Поэтика театра Островского. Ее своеобразие и связь 

с принципами европейской драмы.  

 

Феномен Л.Н. Толстого в критике, эссеистике и 

литературоведении.  Жанровая специфика  романов Л.Толстого («Война 

и мир», «Анна Каренина») 

К. Леонтьев, Н. Страхов, В. Розанов, Г. Федотов, В. Набоков, М. 

Бахтин, Д. Лихачев, Л. Опульская, С. Бочаров о поэтике Л.Н. Толстого. 

Открытие человека, душевной жизни и духовного развития в трилогии 

«Детство. Отрочество. Юность». Н.Г. Чернышевский о психологизме 

Толстого: «диалектика души» как метод и форма психологического анализа; 

«чистота нравственного чувства»; «художественность». Роль 

самонаблюдения и самоанализа (дневник Толстого).  

Раннее творчество Л. Толстого. Автобиографическая трилогия 

«Детство», «Отрочество», «Юность». Концепция человека. Становление 

«диалектики души» по концепции Н.Чернышевского. Проблема 

повествования («три автора» - по А.Чичерину; «генерализация и мелочность» 

-  по Б.Эйхенбауму). Расхождения с принципами натуральной школы. 

Философская концепция, психологизм. Внутренний монолог как форма 

психологического анализа. 

Новаторство военной прозы Л.Н.Толстого. Человек на войне в 

изображении Л.Толстого («Севастопольские рассказы», «Набег», «Рубка 

леса»). Герой, форма повествования, хронотоп. Настоящий и ложный 

патриотизм, проблема естественности и фальши. Поиски Л.Толстым 

гармонии на разных уровнях: барин и мужик («Утро помещика», 

«Поликушка», «Три смерти»), человек и природа («Казаки»), семья 

(«Семейное счастье»), искусство («Альберт», «Люцерн»). Первая редакция 

«Холстомера». Концепция народного характера в раннем творчестве 

писателя. Поэтика повести Л. Толстого «Казаки». Замысел романа 

«Декабристы» и его место в творческой истории «Войны и мира».  



 180 

Жанровая специфика «Войны и мира» Л. Толстого. «Мысль народная» 

в основе проблематики, сюжета, системы образов-персонажей. Историческая 

действительность сквозь призму толстовской философии истории. Этическая 

концепция. Приемы создания образа-персонажа и группировки персонажей 

(смысл семейных группировок). Принципы организации огромного 

материала в художественное единство. Символика заглавия, поэтика времени 

и пространства. Проблема жанра: роман-эпопея (национальная эпопея, 

исторический роман, семейная хроника). Значение романа в творческом 

наследии Л.Толстого, в русской и мировой литературе. Современное 

литературоведение о романе. 

«Мысль семейная» в романе «Анна Каренина». Значение семейной 

темы в русской литературе 70-х годов (Достоевский, Толстой, Щедрин). 

Специфика толстовского «семейного» романа. Смысл и значение семьи в 

этическом сознании Толстого. Разные типы семей в романе. Поэтизация 

семьи в «Войне и мире» и разрыв семейных связей как важнейший 

показатель нравственного падения общества («Все в разводе, всё в разводе»). 

Эпиграф к «Анне Карениной» и его толкования. Система со- и 

противопоставлений в группировке персонажей. «Круг» Анны и «круг» 

Левина, смысл их соотнесенности. Связь образа Левина с духовными 

исканиями Толстого. Специфика психологического анализа. «Толстовские» и 

«нетолстовские» герои в романе. Структурно-композиционное значение 

сцены скачек. Символика образов романа (метель, железная дорога и др.), 

функции сновидений. Трактовка финала. 

Духовный кризис и творчество Толстого на рубеже 1870-1880-х гг. 

Роман «Воскресение» как итог «послепереломного» периода творчества 

Толстого.  

Религиозно-эстетические искания Толстого в кризисный период. 

Обретение смысла жизни в «жизни народной». «Опрощение» писателя. 

Толстовство и его отражение в позднем творчестве Л.Толстого. 

Публицистика в период между «Анной Карениной» и романом 

«Воскресение». «Исповедь» и окончательное формирование этического, 

религиозного, философского учения Толстого. Эстетические позиции 

Толстого в данный период. Трактат «Что такое искусство?». Осуждение 

своего прежнего творчества. Педагогические искания. «Народные рассказы», 

их поэтика и стилистика («Чем люди живы?», «Много ли человеку земли 

надо» и др.). Мастерство Толстого-драматурга. Осуждение язв цивилизации 

и поэтизация народных нравственных начал в драме «Власть тьмы». 

Сатирическая комедия «Плоды просвещения». Поэтика драмы «Живой 

труп». Прием контраста духовного и физического в повестях «Крейцерова 

соната», «Отец Сергий», «Дьявол». Противоречия между Толстым-

художником и Толстым-моралистом («Хозяин и работник»). Усиление 

обличительных тенденций («Смерть Ивана Ильича», вторая редакция 

«Холстомера»). 

История замысла, создания и публикации романа «Вокресение». 
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Судьба К.Масловой, ее «воскресение». Новые принципы создания характера 

героя. Новое качество психологизма. Авторская позиция в романе и способы 

ее выражения. Нехлюдов как выразитель авторской позиции. Специфика 

изображения русского общества, народа, правительства. Своеобразие жанра: 

роман-эпопея современности. Архитектоника романа, сложная сюжетная 

композиция. Чехов о романе. «Уход» Л.Толстого и трагедия его последних 

дней. 

Проблема художественного метода и стиля прозы Достоевского. 

Жанровое своеобразие романа Достоевского.  
Тип интеллектуального, социально-философского романа 

Достоевского. «Реализм в высшем смысле». Идея как доминанта в 

построении характера и сюжета. Психологический, сюжетный, 

стилистический гиперболизм. Внутренний диалог как форма 

психологического анализа. Сложность композиции, напряженность 

поэтической речи. Типология персонажей. Способы выражения авторской 

позиции. Роман-трагедия (В.Иванов). Теория «полифонического романа» 

М.М.Бахтина и современные концепции. Нарративные формы, роль 

рассказчика. Роль цитат, аллюзий, реминисценций. Трагическое и 

комическое. Элементы драматургической техники. Поэтика заглавий, имен 

персонажей. Функции эпиграфов. Романы Достоевского в свете 

онтологической поэтики (Л.В.Карасев).  

Романы и повести Достоевского 1840-х гг. и традиции Гоголя. 

Достоевский и Белинский. Романтические традиции и образ «мечтателя» в 

петербургских повестях.  

Творчество Ф.М. Достоевского в послекаторжный период. Поэтика 

романа  Достоевского в концепции М.М. Бахтина. 

Достоевский-публицист: теория почвенничества. Образ русского 

народа в «Записках из Мертвого дома». Критика европейской цивилизации в 

«Зимних заметках о летних впечатлениях». Открытие «подпольного 

человека» в «Записках из подполья».  

Поэтика романа Достоевского в концепции М.М. Бахтина.  

Монологический и полифонический романы. Социально-философский 

роман «Преступление и наказание». Образ Петербурга. Раскольников как 

идеолог. Поэтика романа, христианская проблематика, библейские образы в 

романе. Эпилог: символические образы и сюжетная развязка. В. Набоков о 

романе.  

Роман Достоевского «Идиот». 

Попытка создания «положительно прекрасного человека». Библейские 

мотивы и философия красоты в романе. Смысл трагического финала. 

Центральная сюжетно-композиционная ситуация и ее символический смысл.  

Романы  «Бесы» и «Подросток» в современной интерпретации.  «Бесы» 

как роман-предупреждение. Смысл названия и эпиграфов. Ставрогин – 

представитель «высшего культурного слоя», идейно-нравственный 

вдохновитель «бесовства». Роман в современном прочтении. Тема 
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«случайного семейства», «беспорядочной эпохи», «смутного времени» в 

романе «Подросток». «Ротшильдовская» идея Аркадия Долгорукого. 

Жанровое своеобразие «Дневника писателя». 

«Братья Карамазовы» как итоговый роман. История создания романа. 

Своеобразие философско-идеологического фундамента. Тема и образ 

«карамазовщины». Мотив «братства» и его значение в романе. Проблема 

положительного героя.  «Поэма о Великом инквизиторе» как 

кульминационный центр романа и творчества Достоевского в целом. 

Библейский контекст. Смысл и функции эпиграфов.  

Идея как доминанта в построении характера и сюжета. Внутренний 

диалог как форма психологического анализа. Способы выражения авторской 

позиции. Роль цитат и реминисценций. Трагическое и комическое. 

Драматические элементы. 

Мировое значение творчества Достоевского. 

Поэтика сатиры  М.Е. Салтыкова-Щедрина. 

Салтыков-Щедрин как мастер сатиры. Идейная и эстетическая позиция 

писателя на рубеже 50-60-х годов. Провинциальное чиновничество в 

изображении раннего Салтыкова-Щедрина. Гоголевские мотивы в 

«Губернских очерках». Автобиографизм и вымысел; структура образа 

повествователя в очерках. «Помпадуры и помпадурши»: сатирическая 

интерпретация происхождения, судеб и краха бюрократического 

либерализма. Новое в характере сатиры Салтыкова-Щедрина по сравнению с 

Гоголем. Чернышевский и Добролюбов о «Губернских очерках». Жанровое 

своеобразие. Мотив дороги, образ рассказчика, галерея персонажей. 

Сатирические циклы 60-х годов. Проблема народа и власти в «Истории 

одного города». Пародийное начало. Литературная мистификация. 

Особенности композиции, структура повествования, стилистика. 

Роман «Господа Головлевы». Семья как общественная и социальная 

проблема в 70-е годы (Л.Толстой, Достоевский и др.). Картина разложения и 

вымирания дворянской семьи в романе Салтыкова-Щедрина. Внутренняя 

полемика с Тургеневым в художественной системе романа. «Господа 

Головлевы» как социально-психологическая сатира и семейный роман. Образ 

Иудушки Головлева в ряду типов русской и мировой литературы. 

Мастерство композиции, принцип деления текста на части и главы. Проблема 

финала романа «Господа Головлевы» в современном литературоведении.  

Философское и сатирическое в «Сказках» Салтыкова-Щедрина. 

Поэтика «Сказок». Принципы и приемы работы с фольклорным материалом. 

Реалистическая фантастика и сатирическая гипербола. Символический 

собирательный образ «Ташкента» («Господа ташкентцы»). Трансформация 

литературных героев как сатирический прием. Сатира Салтыкова-Щедрина в 

70-е годы. «Дневник провинциала в Петербурге», «Благонамеренные речи», 

«Современная идиллия». Проблема капитализации России («За рубежом»). 

Салтыков-Щедрин о путях развития России и буржуазного Запада. 
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Эзопов язык в сатирических циклах Салтыкова-Щедрина 80-х годов. 

Разоблачение самодержавного режима, бюрократии, либерализма, 

обывательщины. Специфика сатирической традиции Салтыкова-Щедрина.  

Творческий опыт А.П.Чехова. Художественное своеобразие 

произведений Чехова конца 1890 –х -  начала 1900-х гг. 

Поэтика юмористических рассказов. Произведения середины 1880-х 

гг.: эмоциональная выразительность, лиризм, музыкальность. Поэтика 

чеховской новеллы. Возникновение рассказа романного типа. Текст и 

подтекст в новелле 1890-1900-х гг. Литературоведение ХХ века о Чехове-

прозаике (А.Чудаков, В.Катаев, И.Гуревич, И.Сухих и др.).  

Расширение и углубление социальной проблематики. Поиски новых 

нравственных ориентиров. Тема родины, красоты. Концепция народного 

характера («Мужики», «В овраге»). Динамика форм повествования. Вопросы 

интерпретации чеховских рассказов и повестей («Скрипка Ротшильда», 

«Черный монах», «Душечка» и др.)  

Темы «высших целей бытия», ухода от старой жизни; изменения в 

повествовании, открытые финалы чеховских произведений, символика. 

Современные концепции эстетической позиции Чехова и его творческих 

принципов (В.Линков и др.). 

Новаторство драматургии Чехова. 

Переосмысление традиций Островского и Тургенева. Особенности 

жанра, композиции и языка водевилей. Связь драматургии и прозы Чехова. 

Художественное новаторство Чехова-драматурга: традиции античной драмы, 

драматургии Шекспира. Чехов и европейская «новая драма» его времени. 

Возрастание роли режиссерского начала. Новейшие постановки чеховских 

пьес. 

Поэтика чеховской драмы («Вишневый сад» и «Три сестры»). 

Новый тип драмы: герой, характер конфликта, драматическое действие, 

роль лирического «подводного течения». Жанровое своеобразие чеховских 

пьес. Принцип соединения драматического и комического. Поэтика времени 

и пространства. 

Новейшие исследования о поэтике прозы и драматургии  

А.П.Чехова.  

Принцип «случайности» (потока жизни) на всех уровнях поэтики. 

Соотношение сюжета и фабулы, поэтика зачина, открытые финалы. 

Полифункциональная деталь и монтаж  как принцип организации подтекста. 

Архетипические образы Чехова. Роль интертекстов, цитат, реминисценций, 

аллюзий («Дуэль», «Учитель словесности»). 

Литературоведение о мастерстве Чехова-драматурга (А.Скафтымов, 

З.Паперный, С.Балухатый и др.). Современная чеховиана: интерпретации 

чеховских драм. Творчество Чехова как мост к поэтике литературы ХХ века. 
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Литературное движение 1881-1890-х годов. Творчество Г. 

Успенского, В.М. Гаршина, В.Г. Короленко и поэтов «больного 

поколения». 

Общественно-политический фон эпохи «безвременья», эпохи «мысли и 

разума». Новые направления религиозной мысли (Л. Толстой, Вл. Соловьев, 

К. Леонтьев). Закрытие «Отечественных записок». Ведущие журналы 

народнического и либерального направлений, юмористическая 

журналистика. Натурализм в литературе (П. Боборыкин, Н. Лейкин, И. 

Потапенко).  

Русская деревня в изображении Г. Успенского: принципы типизации в 

очерковых циклах. Трагическое восприятие жизни в прозе В.М. Гаршина. 

Изображение национального характера в творчестве В.Г. Короленко. Поэты 

«больного поколения»: С. Надсон, К. Случевский, К. Фофанов. Выражение 

дум и настроений эпохи «безвременья». Диалог с лирическим адресатом. 

Мотивы скорби, уныния и усталости, сочувствия обездоленному и 

страдающему «брату». Тема социального пробуждения и близящейся 

революции в реалистической литературе рубежа ХIХ-ХХ вв.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Романы И.С. Тургенева 60-х годов: проблематика и принципы 

поэтики. 

2. Поэтика театра А.Н. Островского. 

3. Жанровый состав лирики Н.А. Некрасова и ее особенности. 

4. Образ Музы в поэзии Н.Некрасова и А.Фета. 

5.Сходство и различие поэтических пейзажей Тютчева и Фета. 

6. Традиции древнерусской литературы в творчестве Н.Лескова. 

7.«Война и мир» Л.Н.Толстого: проблемы жанра и поэтики в 

литературоведении ХХ века. 

8.«Анна Каренина» Л.Н.Толстого: жанровые черты семейного и 

психологического романа. Современные интерпретации романа. 

9.Мастерство Л.Толстого-драматурга. 

10.Поэтика романа Ф.М. Достоевского  «Братья Карамазовы». 

11. Специфика гротеска в романе Салтыкова-Щедрина «История 

одного города». 

12. Художественное новаторство Чехова-драматурга. 

13. Русская деревня в изображении Чехова. 

14. Традиции Достоевского в творчестве В.М.Гаршина. 

15. «Неоромантические» тенденции в творчестве В.Г.Короленко.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 



 185 

 

1. Славянофилы и западники  в контексте литературной жизни 50-

60-х годов ХIХ века. 

2. Тема «лишнего человека» в прозе И.С. Тургенева  («Гамлет 

Щигровского уезда»,  «Дневник лишнего человека» и  «Рудин»). 

3. Лесковские праведники как тип национального характера. 

4. Проблема искусства в пьесах Островского об актерах и театре. 

5. Петербург в поэзии Некрасова и Достоевского. 

6. Импрессионистическое начало в лирике А.А. Фета. 

7. Жанр романса в русской поэзии второй половины XIX века. 

8. Тип «мечтателя» в творчестве Достоевского и  его эволюция. 

9.  «Подпольный» герой Достоевского. 

10. Мышкин и идеальные герои мировой литературы. 

11. Семейная тема в романах М.Е. Салтыкова-Щедрина и русских 

писателей 1870-х годов. 

12. А.К. Толстой и Козьма Прутков. 

13. Лики национального характера в произведениях Н.Лескова 

(«Леди Макбет Мценского уезда», «Однодум», «Очарованный странник») 

14. Типы чеховских рассказов и их художественные особенности. 

15.  Особенности «новой драмы» А.Чехова. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

1. Споры о романах И.С. Тургенева в русской критике ХIХ века. 

2. Типы характеров и принципы создания образов в драматургии 

А.Островского. 

3. История театральных интерпретаций пьес А.Н. Островского. 

4. «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова как эпическая 

поэма. 

5. Творчество Ф.М. Достоевского в оценке русской философской 

критики  ХХ века. 

6. «Подполье» человеческой психики в романах Достоевского. 

7.  Евангельские мотивы в русской литературе второй половины 

XIX века (на материале 3- 4 – х произведений на выбор). 

8. Приемы создания портрета в творчестве Л.Н.Толстого. 

9. Проблема нравственного преображения личности в романах 

Л.Н.Толстого «Анна Каренина» и «Воскресение». 

10. Художественное воплощение философско-экзистенциальной 

темы  смерти в произведениях Л.Толстого («Смерть Ивана Ильича», «Три 

смерти», «Живой труп»). 

11. «Господа Головлевы» М.Салтыкова – Щедрина в ряду 

«семейных» романов.  

12.  «Палата № 6» А.П. Чехова и «Красный цветок» В.С.Гаршина: 

сопоставительный анализ. 
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13. Особенности монолога и  диалога, роль паузы в драматургии 

А.П.Чехова. 

14. Современные литературоведческие интерпретации чеховских 

пьес. 

15. Образ ребенка и концепция детства в творчестве Достоевского, 

Толстого, Чехова. 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Андреев И.М. Русские писатели ХIХ века. Очерки по русской 

литературе ХIХ века. – М., 2009.  

2. Фортунатов Н.М. История русской литературы последней трети ХIХ 

века. Учебник для академического бакалавриата. – М., 2014. 

3. Лебедев Ю.В. История русской литературы ХIХ века. В 3-х частях. – 

М., 2007. 

4. Недзвецкий В.А., Полтавец Е.Ю. Русская литература ХIХ века. 1840-

1860-е годы. Курс лекций. – М., 2010. 

5. Фортунатов Н.М., Уртминцева М.Г., Юхнова И.С. История русской 

литературы ХIХ века. Учебник для бакалавриата. – М., 2013. 

6. Линков В.Я. История русской литературы: 2-ая половина ХIХ века. – 

М., 2010.  

 

Справочная: 

1. Русские писатели. 1800-1917: Биографический словарь. Т. 1 – 5. 

М., 1989-2007. 

2. Линков В.Я. Русская литература ХIХ века в идеях. 2-е изд.-М., 

2008. 

3. Русская литература ХIХ века: Краткая летопись: Справочник. Сост.     

Есин А.Б. Предисловие  Долинина С.Я.- М., 1999.   

 

Дополнительная: 

1. История русской литературы ХIХ века. В 3-х частях. Ч.2,3. 

Ред.Коровин В.И. – М., 2005. 

2. Фесенко Е.А. Русская литература ХIХ века в поисках героя. – М., 

2013. 

3. Казаков А.А. Русская литература третьей трети ХIХ века 

(Ф.М.Достоевский, Л.Н.Толстой, А.П.Чехов). Учебное пособие. – Томск, 

2010. 

4. Маркович В.М. Избранные работы (Серия «Вечные спутники»). –  

СПб., 2008. 
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5.  Созина Е.К. Эволюция русского реализма ХIХ века: семиотика и 

поэтика. – Екатеринбург, 2006. 

6. Святополк-Мирский Д.П. История русской литературы с 

древнейших времен по 1925 год. – М., 2008. 

7. Кулешов В.И. История русской литературы ХIХ века. Учебное 

пособие для вузов. – 4-е изд. – М., 2005. 

8. Щенников Г.К., Щенникова Л.П. История русской литературы ХIХ 

века (70-90-е годы). – М., 2005. 

9. Ауэр А.П. Русская литература ХIХ века. Традиция и поэтика. – 

Коломна, 2008. 

10. Либан Н.И. Русская литература: Лекции-очерки. – М., 2014. 

11. Минералов Ю.И. История русской литературы XIX века (40–60-е 

годы). – М., 2003. 

12. Манн Ю.М. Тургенев и другие. – М., 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. ФЭБ: Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор» http://feb-web.ru/ 

2. Электронная библиотека «ImWerden» http://imwerden.de/ 

3. Библиотека Максима Мошкова http://lib.ru/ 

4. Русская литература 

http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000  

5. Русская литература www.fplib.ru/id/russian/ 

6. Русская литература www.abc-people.com/typework/ 

7. Русская литература www.rvb.ru 

8. Стиховедение ru.wikipedia.org/wiki/стиховедение 

 

LFSRYа 2207 – ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ 

СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО ЯЗЫКА 

Автор: 

Когай Э.Р. – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 

филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Мирзоева Л.Ю. – доктор филологических наук, доцент кафедры 

переводческого дела Университета Сулеймана Демиреля 

Касымова Р.Т. – доктор педагогических наук, профессор  кафедры 

русской филологии и мировой литературы Казахского национального 

университета имени аль-Фараби 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Лексикология и фразеология современного русского 

языка» занимает одно из центральных мест в образовании студента-

http://lib.ru/
http://www.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=6000
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филолога, так как способствует формированию лингвистической 

компетенции будущих преподавателей русского языка и литературы. Будучи 

базовой дисциплиной,  «Лексикология и фразеология современного русского 

языка» формирует представление о системной организации и структуре 

словарного состава современного русского языка, его устойчивом 

(фразеологическом) фонде как составной части лексикона; 

социолингвистической и системно-семасиологической его природе; 

диахронических законах развития и становления; стилистических  и 

полифункциональных возможностях и богатстве; этимологических истоках и 

законах пополнения и изменения словарного и фразеологического состава 

современного русского языка.  

Необходимость изучения данной дисциплины вызвана тем, что в наши 

дни бурно развивается лингвистическая теория, появилось значительное 

число обобщающих работ и частных наблюдений, результаты которых стали 

уже достоянием научной общественности и поэтому должны быть отражены 

в вузовских лингвистических курсах при подготовке бакалавра филологии. 

Возникли новые направления, изменившие понимание традиционных 

объектов лингвистической науки и показавшие наличие новых, ранее не 

отмечавшихся объектов, что также нашло отражение в типовой учебной 

программе. 

В рамках дисциплины «Лексикология и фразеология современного 

русского языка» дается системное изложение вопросов семантики 

современного русского языка с учетом последних достижений в этой области 

исследований. В программе предусмотрено освещение вопросов, связанных 

как с традиционным подходом при описании лексической системы 

современного русского языка, так и предлагается освоить новейшие 

методологические принципы семасиологического и социолингвического 

анализа. 

В курсе «Лексикологии и фразеологии современного русского языка» 

не только излагаются теоретические основы современного учения о слове, 

рассматриваются основные аспекты изучения словарного состава русского 

языка, но и подготавливается восприятие таких дисциплин филологического 

цикла в вузе, как морфология, синтаксис современного русского языка, 

практическая стилистика русского языка, а также дисциплин историко-

лингвистического цикла (русская диалектология, история русского 

литературного языка). 

В результате изучения дисциплины студент должен иметь: 

– базовые представления о словарном и фразеологическом составе 

современного русского языка как системе взаимосвязанных и 

взаимообусловленных единиц изучаемого субуровня;  

– представления об основных законах развития и функционирования 

словарного и фразеологического фонда современного русского языка; 

знать: 
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– категориальный аппарат лексикологической и фразеологической 

науки о русском языке в соответствии с имеющимися в русистике 

традициями и современным состоянием науки о словарном составе языка; 

– основные законы устройства и развития словарного состава русского 

языка и механизм внутреннего обогащения словарного и фразеологического 

состава русского языка; 

– особенности и научные принципы лексикографического описания 

современных лексических и фразеологических единиц русского языка; 

– типологию существующих в современном обиходе словарей; 

уметь: 

 – профессионально грамотно использовать полученные теоретические  

представления и знания о законах развития словарного состава русского 

языка в практике лексикологического, функционально-стилистического и 

типологического анализа конкретных слов, фразеологизмов и целых текстов 

разных жанров; 

– быстро и продуктивно работать со словарями разных типов с учетом 

правил их построения, описания лексических и фразеологических единиц и 

имеющихся семиотических и идеографических знаков, используемых в 

лексикографической практике; 

– понимать, излагать, осмысливать базовую филологическую 

информацию. 

Пререквизиты: «Фонетика современного русского языка». 

Постреквизиты: «Словообразование современного русского языка», 

«Морфология современного русского языка», «Синтаксис современного 

русского языка». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 
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№ Название тем 

1 Введение. 

2 Лексикология как наука о словарном составе современного русского 

языка. 

3 Социолингвистический и системно-семасиологический аспекты 

рассмотрения слова. 

4 Сущность слова. Классы словесных знаков.  

5 Лексическое значение слова. 

6 Системно-семасиологические отношения в словарном составе 

русского языка. Моносемия и полисемия слов русского языка. 

7 Лексическая омонимия. 

8 Лексическая синонимия. 

9 Лексическая антонимия. 

10 Сущность паронимии. 

11 Этимологический состав современной лексики как отражение 

динамических процессов в русском языке.  

12 Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления.  

13 Лексика современного русского языка в динамическом аспекте. 

14 Стилистически маркированная лексика современного русского языка.  

15 Фразеология современного русского языка и ее особенности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Базовая дисциплина «Лексикология и фразеология современного 

русского языка» дает представление о  системной организации и структуре 

словарного состава современного русского языка, его устойчивом 

(фразеологическом) фонде как составной части лексикона; 

социолингвистической и системно-семасиологической его природе; 

диахронических законах развития и становления; стилистических  и 

полифункциональных возможностях и богатстве; этимологических истоках и 

законах пополнения и изменения словарного и фразеологического состава 

современного русского языка. 

Цель преподавания дисциплины заключается в ознакомлении 

студентов с основными закономерностями развития и функционирования 

словарного состава современного русского языка на синхронном уровне и с 

учетом диахронического его становления. 

Из цели дисциплины вытекают следующие задачи:  

– уяснение категории системности словарного состава языка; 

– понимание парадигматических и синтагматических отношений в 

лексике и фразеологии, взаимосвязи и взаимообусловленности лексических 

единиц как единиц номинативно-информационного характера, служащих 
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основой для более сложного уровня проявления русского языка – 

грамматического;  

– знание основных категорий лексикологии и фразеологии как особых 

субуровней современного русского языка, организации и форм их 

существования и изменения с целью научной и методологически и 

методически грамотной их трактовки в будущей профессиональной работе 

выпускника университета. 

Лексикология сравнительно молодая научная дисциплина, ее глубокая 

разработка началась в 40-50-е годы ХХ столетия, в настоящее время она 

занимает важное место в системе лингвистических дисциплин. В основе 

науки о словарном составе русского языка лежит два фундаментальных 

теоретических положения – социальность языка и его системность. Идеи 

социальности и системности лексики были четко сформулированы еще в 

трудах выдающихся представителей русского языкознания Ф.Ф. 

Фортунатова, И.А. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Шахматова, М.М. Покровского, 

А.И. Смирницкого и др. 

В настоящее время идею системности в лексике на уровне ее 

социолингвистической и системно-семасиологической организации можно 

считать общепризнанной. Такое рассмотрение словарного состава нашло 

свое убедительное воплощение в работах многих русистов: Л.В. Щербы, В.В. 

Виноградова, Ф.П. Филина, С.И. Ожегова, Д.Н. Шмелева, Л.А. Новикова, 

Н.З. Котеловой, Э.В. Кузнецовой и др. 

Своеобразие лексикологии как лингвистической науки определяется 

своеобразием объекта исследования – словарного языка. Оно заключается в 

том, что каждое слово русского лексикона обладает собственным 

индивидуальным значением. Таким образом, объектом изучения в 

лексикологии выступает слово в отдельности или группы слов, 

объединенных на каком-либо основании (синонимические ряды, 

антонимические пары, наборы омонимов, паронимов, лексико-семантические 

группы и др.). Предметом изучения в лексикологии являются 

закономерности развития и своеобразие лексики как совокупности слов.   

Исследование словарного состава русского языка можно вести в 

разных направлениях. Его можно рассматривать с точки зрения 

исторического, диахронического развития и формирования, либо с 

синхронной точки зрениия. В рамках дисциплины «Лексикология и 

фразеология современного русского языка» предлагается изучение 

словарного и фразеологического состава русского языка на данном 

(современном) отрезке синхронного среза. 

Для целостного подхода к анализу словарного состава языка на 

современном отрезке синхронного среза необходимо рассмотреть слово в 

нескольких аспектах и с нескольких точек зрения: с точки зрения смыслового 

наполнения, с точки зрения места в общей системе языка, и в лексике в 

частности, с точки зрения происхождения, с точки зрения употребления, с 
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точки зрения сферы применения в процессе коммуникации, с точки зрения 

экспрессивно-стилистического статуса. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Лексикология как наука о словарном составе современного 

русского языка. 

Современный русский язык как предмет научного изучения. 

Хронологические рамки понятия «современный русский язык». Место 

русского языка в кругу родственных славянских языков. Современный 

русский язык – язык межнационального общения, один из мировых языков. 

Русский язык в Казахстане. Лексикология, ее предмет и задачи. Разделы 

лексикологии. Специфика лексикологии как науки о словарном составе 

русского языка. 

Социолингвистический и системно-семасиологический аспекты 

рассмотрения слова. 

Концепция социальности  и системности языка как теоретическая 

основа современной лексикологии. Два аспекта изучения  словарного состава 

языка. Социолингвистический аспект и его сущность. Системно-

семасиологический аспект и его сущность. Формы проявления системы в 

лексике. Взаимосвязь социолингвистических и системно-семасиологических  

характеристик слова. Системные и асистемные тенденции в лексике. 

Сущность слова. Классы словесных знаков.  

Множественность определений слова. Двусторонний характер слова-

знака. Признаки слова. Слова лексически полнозначные, лексически 

неполнозначные, дейктические слова, слова-связки. Функции слова: 

номинативная, коммуникативная, экспрессивная, кумулятивная, 

гносеологическая.  

Лексическое значение слова.  

Определение лексического значения. Связь лексического значения с 

понятием. Компонентный анализ лексического значения слова. Типы 

лексических значений слов.  

Системно-семасиологические отношения в словарном составе 

русского языка. Моносемия и полисемия слов русского языка. 

Понятие о моносемии. Группы однозначных слов. Понятие о 

полисемии как форме проявления вариантных отношений в лексике. 

Переносы наименования как способ развития многозначности. Типы 

переносов наименований. Метафора и ее разновидности. Метонимия и ее 

разновидности. Синекдоха. Решение вопроса о типологии переносов 

наименования в научной и учебной литературе. 

Лексическая омонимия. 

Понятие о собственно лексической омонимии. Омофоны, омоформы, 

омографы: сущность и причины их возникновения. Способы разграничения 

омонимии и полисемии. Возникновение омонимов в русском языке. 
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Использование омонимов в речи. Приемы использования омонимов: игра 

слов, каламбур.  

Лексическая синонимия. 

Понятие о лексической синонимии. Синонимический ряд, 

синонимическое гнездо. Типологическая характеристика синонимов. Связь 

типологии синонимов со спецификой синонима как лексического явления: 

синонимы идеографические, семантико-стилистические, стилистические. 

Использование синонимов в речи. Контекстные синонимы. Синонимы в 

художественном  тексте. 

Лексическая антонимия. 

Понятие о лексической антонимии. Классификация антонимов по 

характеру противоположности (комплементарные, контрарные, векторные) и 

по структуре (антонимы разнокорневые, однокорневые, внутрисловные, или 

энантиосемия). Антонимическое гнездо. Использование антонимов в речи. 

Сущность паронимии.  
Паронимы как лингвистические единицы. Лексическая и 

функционально-стилистическая природа паронимов. Отношение паронимов 

к омонимам, синонимам, антонимам. Использование паронимов в речи. 

Паронимия и парономазия. 

Этимологический состав современной лексики как отражение 

динамических процессов в русском языке.  

Исторические истоки появления в современном русском языке слов 

исконно русского происхождения. Хронологические этапы  развития 

русского языка и их связь с типологией исконно русской лексики. Разряды 

исконно русской лексики: индоевропеизмы, общеславянизмы, 

восточнославянизмы и собственно русские слова; методика их выделения в 

современной лексике. Cтарославянизмы как заимствования из 

близкородственного старославянского языка (время, причины, сферы 

распространения). Признаки старославянизмов: фонетические, 

морфологические, словообразовательные, семантические. Признаки слов 

иноязычного происхождения. Фонетическое, морфологическое, 

семантическое, словообразовательное освоение заимствованных слов. 

Варваризмы, вкрапления, экзотизмы как слова, формально и семантически не 

освоенные русским языком. 

Лексика современного русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления.  

Диалектизмы и их типы. Профессионализмы, причины и способы их 

появления и создания. Термины, их специфика и отличие от 

профессионализмов. Жаргонная и арготическая лексика; причины появления 

слов жаргонного происхождения. Место жаргонной и арготической лексики 

в современном «социальном пространстве».  

Лексика современного русского языка в динамическом аспекте 

Типология устаревшей и новой лексики. Устаревшая лексика; 

архаизмы и историзмы: общее и различное. Типы архаизмов: собственно 
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лексические, лексико-фонетические, лексико-словообразовательные, 

лексико-морфологические, лексико-семантические. Неологизмы и их типы: 

собственно лексические (заимствования), лексико-словообразовательные, 

лексико-семантические, лексико-фразеологические.  

Стилистически маркированная лексика современного русского 

языка. 

Стилистические разряды лексики современного русского языка. Слова 

нейтральные, разговорные, книжные. Разряды разговорной лексики: 

литературно-разговорные, разговорно-бытовые, просторечные; вульгаризмы. 

Понятие об эвфемизмах в системе обиходной и литературной речи. Разряды 

книжной лексики: терминологическая, официально-деловая, общественно-

политическая лексика, лексика, характеризующая разные исторические 

эпохи.  

Фразеология современного русского языка и ее особенности. 

Понятие о фразеологической связанности. Классификация 

фразеологизмов акад. В.В. Виноградова: фразеологические сращения, 

фразеологические единства, фразеологические сочетания. Широкое 

понимание фразеологии в науке (Н.М. Шанский, М.М. Копыленко, З.Д. 

Попова и др.). Стилистическое использование фразеологических оборотов. 

Виды использования фразеологических оборотов в их общенародной форме 

и авторской обработке. Варьирование фразеологизмов как стилистический 

прием в художественной литературе.  

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ 

 

1. Современная русская лексикография. Типология филологических 

словарей. 

2. Типы лексических значений слова. 

3. Классы словесных знаков и характер их описания в современных 

толковых  и исторических словарях. 

4. Переносы наименования как способ развития полисемии. 

5. Лексические омонимы, их типы и роль в языке.  

6. Лексические синонимы, их типы и роль в языке.  

7. Лексические антонимы, их типы и роль в языке.  

8. Словарный состав и его формирование. Исконная лексика 

русского языка. 

9. Заимствованные слова в русском языке. Освоение 

заимствованных слов. 

10. Признаки  слов иноязычного происхождения. 

11. Лексика ограниченного употребления. Диалектизмы и их типы.  

12. Типология архаизмов и неологизмов. 

13. Функционально-стилистическая значимость слов и 

фразеологизмов; сфера их употребления и отражение в толковых словарях. 
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14. Классификация фразеологизмов акад. В.В. Виноградова. 

15. Культурно-национальная специфика русской языковой картины 

мира и ее отражение в лексике и фразеологии русского языка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

1. Современный русский язык – язык межнационального общения, 

один из мировых языков. Русский язык в Казахстане. 

2. Роль лексикографии в развитии лексикологии. 

3. Признаки слова. Семантическая структура слова. 

4. Компонентный анализ лексического значения слова. 

5. Типы переносов наименований. Метафора. Метонимия. 

Синекдоха. 

6. Явления смежные с лексической омонимией: омофоны, 

омоформы, омографы. 

7. Типологическая характеристика синонимов. 

8. Типологическая характеристика антонимов. 

9. Хронологические этапы развития русского языка. Разряды 

исконно русской лексики. 

10. Cтарославянизмы как заимствования из близкородственного 

старославянского языка. Признаки старославянизмов. 

11. Термины, их специфика и отличие от профессионализмов. 

12. Коннотативная и стилистически маркированная лексика и ее 

разряды. 

13. Жаргонная и арготическая лексика; причины появления слов 

жаргонного происхождения. 

14. Структурно-грамматический состав фразеологизмов и 

фразеологизированных выражений. 

15. Фразеология современного русского языка с функционально-

стилистической точки зрения. 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Разделы лексикологии. Специфика лексикологии как науки о 

словарном составе русского языка. 

2. Типология одноязычных филологических словарей. Толковые 

словари и аспектные словари. 

3. Множественность определений слова в лингвистике. 

4. Моносемия. Группы однозначных слов в русском языке. 



 196 

5. Вопрос о типологии переносов наименований в научной и 

учебной литературе. 

6. Способы разграничения полисемии и омонимии. 

7. Контекстные синонимы. Использование синонимов в речи. 

8. Использование антонимов в речи. Связь антонимии с полисемией 

и синонимией. 

9. Использование паронимов в речи. Паронимия и парономазия. 

10. Этимологические, исторические и толковые словари как 

источники сведений о происхождении слов русского языка. 

11. Архаизмы и историзмы: общее и различное. 

12. Разряды разговорной лексики и отражение ее в словарях. 

13. Разряды книжной лексики и отражение ее в словарях. 

14. Фразеология современного русского языка с точки зрения ее 

происхождения. 

15. Развитие русской лексики и фразеологии в современную эпоху. 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная:  

1. Крысин Л.П. Современный русский язык. Учебник. – СПб: 

Питер, 2014. 

2. Крысин Л.П. Современный русский язык. Практикум. – М.: 

Издательство Гревцова, 2014. 

3. Когай Э.Р. Типология переносов наименований. – Алматы, 2011. 

4. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный 

русский язык. – М.: Айрис-Пресс, 2014. (Разделы «Лексикология», 

«Фразеология», «Лексикография»). 

5. Фоменко Ю.В. Современный русский литературный язык. 

Лексикология. Учебное пособие. – М.: Флинта, 2015. 

6. Шмелев Д.Н. Современный русский язык. Лексика. Учебное 

пособие.  – М.: Едиториал УРСС, 2003. 

 

 

 

Дополнительная:  

1. Болотнова Н.С. Современный русский язык: лексикология, 

фразеология, лексикография. Контрольно-тренировочные задания. Учебное 

пособие. – М.: Флинта, 2009. 

2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по филологическим 

направлениям и специальностям – М.: Логос, 2003.  

3. Жуков В.П., Жуков А.В. Русская фразеология. – М.: Высшая 

школа, 2006. 
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4. Крысин Л.П. Слово в современных текстах и словарях. Очерки о 

русской лексике и лексикографии. – М.: Знак, 2008. 

5. Лаптева О.А. Жизнь слова. Учебное пособие по лексикологии 

русского языка. – М.: Высшая школа, 2009. 

6. Черняк В.Д. Синонимия в русском языке. Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2010. 

7. Чурилина Л.Н. Современный русский язык. Лексикология: 

лексическая семантика. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, РИОР, 2014.  

8. Шимчук Э.Г. Русская лексикография. Учебное пособие для 

студентов филологических факультетов высших учебных заведений. – М.: 

Академия, 2009.  

 

 

MSRYa2207 – МОРФОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОГО РУССКОГО 

ЯЗЫКА 
 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Когай Э.Р. – кандидат филологических наук, доцент кафедры русской 

филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Мирзоева Л.Ю. – доктор филологических наук, доцент кафедры 

переводческого дела Университета Сулеймана Демиреля 

Касымова Р.Т. – доктор педагогических наук, профессор  кафедры 

русской филологии и мировой литературы Казахского национального 

университета им. аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Освоение «Современного русского языка» как теоретического курса, в 

который «Морфология современного русского языка» входит как 

самостоятельный раздел, создает фундаментальную базу в подготовке 

студентов бакалаврита, обучающихся в рамках специальности «5В020500 

Филология: русская филология». Поэтому дисциплина «Морфология 

современного русского языка» является обязательной в системе 

лингвистических дисциплин, предусмотренных ГОСО по данной 

специальности. Эта дисциплина выносится на ВОУД. 

Содержание дисциплины опирается на сложившуюся лингвистическую 

и методическую традицию, в соответствии с которой морфологический строй 

языка рассматривается с точки зрения его частеречной организации. Это 

имеет место не только в вузовской, но и школьной практике преподавания 
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языка, что позволяет при освоении данного курса активно использовать 

ранее приобретенные студентами знания и умения. Вместе с тем это 

качественно иной уровень представления морфологии современного 

русского языка, поскольку, с одной стороны, формируется системное 

видение морфологического строя языка с опорой на различные научные 

теории и концепции, а с другой – происходит углубление в оценке 

конкретных языковых фактов, в понимании природы их возникновения и 

функционирования. 

В курсе «Морфология современного русского языка» содержится 

системное описание морфологического строя русского языка в его 

современном состоянии при обязательном обращении к функциональной 

стороне языка и культуре речи. В нем получили теоретическое освещение 

основные проблемы морфологии русского языка с учетом современных 

достижений в области русистики и развития лингвистических учений. 

Преподавание морфологии русского языка строится на основе 

принципа коммуникативной направленности, что способствует овладению 

студентами культурой общения в разных сферах речевой деятельности, 

развитию умений оптимально использовать средства языка при устном и 

письменном общении. 

На освоение дисциплины «Морфология современного русского языка» 

отводится 3 кредита; основные виды аудиторных занятий – лекции и 

практические (семинарские) занятия.  

В результате изучения дисциплины студент должен иметь:  

– базовые представления о морфологии как особой подсистеме языка, 

подчиняющейся общим законам языка и характеризующейся 

специфическими закономерностями, находящимися в постоянном развитии; 

– представление о базовых понятиях данной дисциплины, основу 

которых составляют такие категориальные понятия, как: грамматическое 

слово, форма слова, морфологическая форма, словоформа; грамматическое 

значение, способы и средства передачи грамматических значений, 

грамматическая категория; грамматическая парадигма и др.; 

– представление  о принципах выделения и составе частей речи в 

русском языке в разных научных концепциях в разные периоды развития 

лингвистической мысли; 

знать: 
– базовые понятия морфологии: грамматическое слово, форма слова, 

морфологическая форма, грамматическая категория,  грамматическое 

значение, способы и средства передачи грамматических значений, 

грамматическая парадигма, часть речи и др.;  

– принципы выделения грамматических классов слов (частей речи) как 

классифицирующих единиц и их состав в современном русском языке; 

– основные характеристики каждой части речи; парадигмы 

формообразования;  



 199 

– пограничные явления, которые условно включаются в ту или иную 

часть речи; 

уметь:  

– лингвистически грамотно, с учетом состояния русистики на данном 

этапе ее развития характеризовать конкретные грамматические явления 

русского языка; 

– профессионально грамотно использовать полученные теоретические  

сведения и знания о морфологическом уровне современного русского языка; 

– определять частеречную принадлежность слов; давать 

грамматические характеристики словоформ;  

– квалифицированно, в терминах современной науки проводить 

морфологический анализ слов;  

– профессионально работать с подсобным справочным инвентарем 

филолога – справочными источниками разного назначения; 

– приобрести навыки нормативного употребления словоформ в 

соответствии с нормами современного русского языка; 

– вести научное обсуждение основных вопросов изучения 

морфологического строя русского языка. 

Пререквизиты: «Фонетика современного русского языка», 

«Лексикология и фразеология современного русского языка», 

«Словообразование современного русского языка». 

Постреквизиты: «Синтаксис простого предложения», «Синтаксис 

сложного предложения». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название темы 

1 Введение. 

2 Морфология как учение о форме слова. 

3 Способы выражения грамматических значений в русском языке. 

4 Грамматические категории как система противопоставленных друг 

другу однородных по значению словоформ. 

5 Общая характеристика существительных. Лексико-грамматические 

разряды существительных. Грамматические категории имени 

существительного 

6 Общая характеристика прилагательных. Лексико-грамматические 

разряды. Морфологические категории прилагательных. 

7 Местоимение как особая часть речи в традиционной грамматике. 

Семантические разряды местоимений и их грамматические признаки.   

8 Общая характеристика числительных. Лексико-грамматические 

разряды числительных и их грамматические категории. 

9 Общая характеристика глагола. Предикативные и атрибутивные формы 

глагола. Инфинитив. 

10 Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. Типы спряжения 
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глагола: первое спряжение, второе спряжение, разноспрягаемые 

глаголы. 

11 Грамматические категории глагола.  

12 Причастие и деепричастие как особые, неспрягаемые формы глагола. 

13 Общая характеристика наречий. Общая характеристика слов категории 

состояния. Общая характеристика модальных слов. 

14 Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

15 Активные процессы в современной морфологии русского языка. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Базовая дисциплина «Морфология современного русского языка», 

выносимая на ВОУД, представляет собой один из важнейших 

грамматических курсов современного русского языка. Объектом изучения 

морфологии являются грамматические свойства слов: грамматические 

значения и формальные средства их выражения. 

Основная цель преподавания дисциплины заключается в 

формировании целостного представления о морфологии как системном 

явлении; описании единиц, составляющих данный раздел, и их 

категориальных свойств. Из цели дисциплины вытекают следующие задачи:  

– формирование представлений о морфологии как особой подсистеме 

языка, подчиняющейся общим законам языка и характеризующейся 

специфическими закономерностями, находящимися в постоянном развитии; 

– формирование знаний о слове как словоформе, об основных 

грамматических категориях слов, относящихся к разным частям речи;  

– понимание грамматических значений различных классов слов в 

соотнесенности с их грамматической формой;  

– оценка вклада отдельных ученых в развитие морфологии как науки о 

форме слова;  

– представление о современных тенденциях развития морфологии 

современного русского языка. 

В данном разделе изучение слов связано с анализом их внутренней 

структуры: со стороны образования форм слов и их системных 

грамматических проявлений – в составе грамматических классов слов (частей 

речи). «Морфология современного русского языка» строится на структурно-

семантическом подходе к истолкованию языковых явлений и с учетом 

законов функционирования современного русского языка. Это позволяет 

понять природу языковых единиц, а также увидеть их связи между собой в 

иерархически организованной системе. Кроме того, при таком подходе 

появляется возможность установить глубинные основы нормативности 



 201 

языковых фактов, когда грамматические нормы не просто предписываются, 

как это часто делается при лингвистической кодификации, а научно 

обосновываются и объясняются с учетом общих тенденций развития 

русского языка. 

В качестве центральной единицы рассматривается слово, поскольку 

оно не только фонетически оформлено и несет лексическое значение, но и 

обладает морфолого-синтаксической структурой, которая изучается в 

грамматике языка (морфологии и синтаксисе). Следовательно, слово 

существует и функционирует не только в лексической системе языка, но и в 

грамматической, в которой оно становится живой, «очеловеченной» частицей 

языка. 

Одной из первых задач при изучении «Морфологии русского языка» 

является разграничение объекта и предмета данной дисциплины: объектом 

морфологии является грамматическое слово – слово в его грамматическом 

оформлении (словоформа), а предметом изучения выступают части речи, в 

которые словоформы объединяются с учетом их семантических, 

морфологических, синтаксических, а также словообразовательных 

признаков.  

Расширяется состав базовых понятий данной дисциплины, основу 

которых составляют такие категориальные понятия, как: грамматическое 

слово, форма слова, морфологическая форма, словоформа; грамматическое 

значение, способы и средства передачи грамматических значений, 

грамматическая категория; грамматическая парадигма и др. Важным 

вопросом в «Морфологии русского языка» является вопрос о принципах 

выделения и составе частей речи в русском языке в разных научных 

концепциях в разные периоды развития лингвистической мысли. При этом 

особое внимание уделяется тем явлениям, которые с известной долей 

условности включаются в ту или иную часть речи. 

В последнее время в вузовские программы включаются чаще всего 

двенадцать частей речи (в школьные – десять). При изучении частей речи в 

курсе «Морфология русского языка» основной акцент делается на 

теоретическом осмыслении грамматического материала, а не на 

словоизменительных парадигмах, которые рассматриваются уже как 

сформированный навык. Особое внимание уделяется наиболее трудным и 

дискуссионным вопросам в грамматике русского языка, в частности, 

грамматической категории одушевленности/неодушевленности, категории 

глагольного вида, категории залога глагола и др. Вместе с тем 

рассматриваются и вопросы прикладного характера, связанные с 

вариативностью, кодифицированностью, стилистической градацией языка, 

изучение которых должно способствовать повышению речевой культуры 

студентов-филологов. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
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Морфология как учение о форме слова. 

Грамматика – наука о грамматическом строе языка. Морфология и 

синтаксис – два раздела грамматики. Морфология как учение о форме слова. 

Основные понятия морфологии. Части речи, грамматические категории, 

грамматические значения и грамматические формы. Морфема и слово, слово 

и словосочетание – сходство и различие. Слово как лексема и слово как 

словоформа. Понятие парадигмы. Номинативные (отражающие объективную 

действительность) и синтаксические (обусловленные связью с другими 

словоформами) элементы значения в словоформе. 

 

 

Способы выражения грамматических значений в русском языке. 

Способы выражения грамматических значений в русском языке: 

окончание как значимая часть словоформы, имеющее грамматическое 

значение; формообразующие суффиксы и приставки; ударение; 

супплетивные основы; порядок слов как формообразующий элемент. 

Синтетические и аналитические  словоформы. 

 

Грамматические категории как система противопоставленных 

друг другу однородных по значению словоформ. 

Грамматические категории как система противопоставленных друг 

другу однородных по значению словоформ – словоизменительные и 

эквивалентные. Шахматов А.А., Кацнельсон С.Д., Бондарко А.В., Русская 

грамматика 1980 о грамматических категориях. Традиционное определение 

грамматической формы. Взаимодействие грамматического значение с 

лексическим значением словоформы и с другими элементами предложения, 

включающего словоформу. Проблема частей речи как проблема 

классификации лексем и словоформ. Принципы их классификации: 

семантический, морфологический, синтаксический, словообразовательный. 

Различные типы классификации самостоятельных слов. Классификация на 

основе функции называния. Классификация на основе одинаковых 

грамматических форм. Классификация на основе общности синтаксических 

функций.  

 

Общая характеристика существительных. Лексико-

грамматические разряды существительных. Грамматические категории 

имени существительного.  

Категория рода существительных. Способы выражения категории рода 

в русском языке. Отсутствие родовых различий во множественном числе. 

Содержательный аспект категории рода.  Род одушевленных 

существительных. Распределение неодушевленных существительных по 

родам. Категория рода в именах типа «врач», «инженер» и др. 

Существительные общего рода. Значение рода и его определение у 

несклоняемых существительных: одушевленных и неодушевленных, 
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аббревиатурах, географических наименованиях и др. Категория числа 

существительных. Единичность и множественность в объективной 

действительности. Основные значения единственного и множественного 

числа и способы их выражения. Отсутствие противопоставлений по числу в 

ряде лексем русского языка. Употребление одного числа в значении другого. 

Категория числа несклоняемых существительных. Существительные 

singularia tantum и pluralia tantum. Категория падежа существительных. 

Грамматическое содержание категории падежа. Ряды форм, представляющих 

категорию падежа. Вопрос о числе падежей в русском языке. Падежные 

значения существительных. Выражение объектных, субъектных, 

атрибутивных, обстоятельственных, предикативных, комплетивных 

отношений как содержание категории падежа. Падеж несклоняемых 

существительных. Склонение существительных. Общая характеристика. 

Типы склонения имен существительных.  

 

Общая характеристика прилагательных. Лексико-грамматические 

разряды. Морфологические категории прилагательных.  
Признаки качественных прилагательных, отличающие их от 

относительных и притяжательных. Морфологические категории 

прилагательных: согласуемые категории рода, числа и падежа. 

Самодовлеющая ценность грамматических категорий прилагательных в 

сочетании со словами общего рода и с несклоняемыми существительными. 

Краткие формы качественных прилагательных: их образование и 

употребление. Особенности ударения в кратких формах прилагательных. 

Степени сравнения качественных прилагательных: их образование и 

употребление. Синтетические (простые) и аналитические (сложные) формы 

степеней сравнения прилагательных. Некоторые особые случаи образования 

и употребления степеней сравнения прилагательных. Склонение полных 

прилагательных. Три основных типа адъективного склонения. Твердый, 

мягкий и  смешанный варианты склонения; склонение прилагательных с 

суффиксом –й- (йот); склонение притяжательных прилагательных с 

суффиксами -ин- , -ов-.   

 

Местоимение как особая часть речи в традиционной грамматике. 

Семантические разряды местоимений и их грамматические признаки. 
Семантические признаки местоимения как части речи: отсутствие 

категориального обобщенного значения, грамматикализованность 

местоименной семантики, ситуативность местоименного значения, 

указательная и заместительная функции. В.В. Виноградов о местоимении. 

Разряды местоимений по их заместительной функции: предметно-

личностные (местоимения-существительные), признаковые (местоимения-

прилагательные), количественные (местоимения-числительные). Совпадение 

функций и содержания грамматических категорий рода, числа и падежа у 

местоимений и у существительных, прилагательных и числительных. 
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Семантические разряды местоимений (личные, возвратное, указательные, 

притяжательные, вопросительно-относительные, определительные, 

отрицательные, неопределенные) и их грамматические признаки. Личные 

местоимения как «реликтовый класс указательных слов» (В.В. Виноградов). 

Их грамматические признаки. Особенности склонения местоимений. Статус 

личных местоимений в системе частей речи. 

 

Общая характеристика числительных. Лексико-грамматические 

разряды числительных и их грамматические категории.  
Общая характеристика числительных: широкая и узкая трактовки 

определения объема данного класса слов. Семантические признаки 

числительного: числовое значение, количественное значение, счетно-

порядковое значение. Лексико-грамматические разряды числительных и их 

грамматические категории.  Количественные числительные. Счетные слова и 

их грамматический статус. Собирательные числительные, их значение и 

особенности семантической сочетаемости. Категория рода количественных 

числительных. Особенности склонения и употребления количественных и 

собирательных числительных. Порядковые числительные, их образование и 

словоизменение. Структурные типы числительных. Склонение составных и 

дробных числительных. К вопросу о неопределенно-количественных словах. 

 

Общая характеристика глагола. Предикативные и атрибутивные 

формы глагола. Инфинитив. 

Общая характеристика глагола. Вопрос об объеме глагольной лексемы. 

Предикативные и атрибутивные; спрягаемые и неспрягаемые формы глагола. 

Инфинитив: особенности образования и употребления. 

 

Продуктивные и непродуктивные классы глаголов. Типы 

спряжения глагола: первое спряжение, второе спряжение, 

разноспрягаемые глаголы. 
Вопрос об основе глагольного слова. Продуктивные и непродуктивные 

классы глаголов. Роль основы в процессе образования глагольных форм. 

Чередование в основе глагола. Типы спряжения глагола: первое спряжение, 

второе спряжение, разноспрягаемые глаголы. 

 

Грамматические категории глагола.  

Категория вида глагола. Проблемы семантического содержания 

категории вида. Видовые пары. Префиксация, суффиксация и супплетивизм 

как основные формы выражения видового противопоставления. Ударение 

как способ образования вида. Одновидовые и двувидовые глаголы. 

Категория вида у глаголов движения. Глаголы однонаправленного и 

разнонаправленного действия. Функционирование форм совершенного и 

несовершенного вида в предложении. Категория времени в личных формах 

глагола. Связь между категориями вида и времени. Грамматическое время и 
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время как философская категория. Образование форм времени. Значение 

форм настоящего, прошедшего и будущего времени. Абсолютное и 

относительное употребление времен. Работы Н.С. Поспелова, А.В. Бондарко. 

Категория наклонения глагола. Отношение действия к реальной 

действительности как содержание категории наклонения. Система 

наклонений. Способы образования форм наклонения. Явления аналитизма в 

образовании этих форм. Разнообразие неграмматических средств выражения 

побуждения к действию и предполагаемого действия. Категория лица. 

Значение форм лица. Формальное выражение лица. Полисемантизм плана 

содержания у морфем лица. Безличные глагола как дефектные глаголы 

особого рода. Род и число в личных формах глагола в связи с категориями 

времени и наклонения. Синтаксический параллелизм в плане содержания у 

глаголов и прилагательных. Категория залога глагола. Учение о трех залогах 

русского языка. В.В. Виноградов о залогах. Двучленная классификация 

залоговых значений глагола как современная концепция залога: 

действительный и страдательный залоги.  Частица «–ся» как залоговый 

аффикс (в морфологии) и как словообразовательный элемент (постфикс) в 

словообразовании. Словообразование глагола. 

 

Причастие и деепричастие как особые, неспрягаемые формы 

глагола. 
Вопрос о причастиях и деепричастиях в лингвистической литературе. 

Причастия как атрибутивная форма глагола смешанного глагольно-именного 

образования: признаки глагола и признаки прилагательного в причастиях. 

Образование причастий. Глагольные категории причастий: вид, время, залог. 

Краткие страдательные причастия и их синтаксическая функция. 

Деепричастие как атрибутивная форма глагола. Морфологические признаки 

глагола и наречия в деепричастиях. Значение и употребление деепричастий. 

Способы образования деепричастий. 

 

Общая характеристика наречий. Общая характеристика слов 

категории состояния. Общая характеристика модальных слов. 
Семантические свойства наречий: знаменательные наречия, 

местоименные наречия. Лексико-грамматические разряды наречий: 

определительные наречия, обстоятельственные наречия. Грамматические 

признаки наречий. Неизменяемость как главный формальный признак 

наречий. Категория степени сравнения как единственная грамматическая 

категория наречий.  Синтаксические признаки наречий. Адвербиализация  

как переход в класс наречий словоформ, принадлежащих другим частям 

речи. Продуктивные способы словообразования наречий. Классификация 

наречий по словообразовательной структуре. Слова категории состояния. 

Вопрос о выделении категории состояния в самостоятельную часть речи. 

Общая характеристика слов категории состояния. Семантические признаки 

слов категории состояния. Лексико-семантические группы слов категории 



 206 

состояния. Основной грамматический признак слов категории состояния – 

неизменяемость. Синтаксическая функция – роль предиката в сочетании с 

глагольной связкой. Модальные слова. Вопрос о модальных словах в 

лингвистической литературе. Общая характеристика модальных слов. 

Семантические разряды модальных слов. Синтаксическая функция 

модальных слов.  

 

Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные 

слова. 

Общая характеристика предлогов. Значение предлогов. Первообразные 

и производные предлоги. Значение предлога в его отношении к значению 

падежа в составе предложно-падежной формы. Союзы и их значение. 

Морфологическая характеристика союзов. Соотнесенность союзов с другими 

частями речи. Сочинительные и подчинительные союзы, их классификация 

по значению. Союзные слова. Специфические свойства союзных слов. 

Частицы. Разряды частиц по значению и функции в предложении. Их роль в 

выражении модальных значений. Междометия и звукоподражательные слова. 

Общая характеристика междометий. Место междометий в системе частей 

речи. Типы междометий по значению. Разряды междометий по образованию. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. 

 

Активные процессы в современной морфологии русского языка. 
Тенденция к аналитизму в морфологии современного русского языка. 

Устойчивость морфологической системы по отношению к социальным 

воздействиям. Усиление абстрактности некоторых морфологических 

образований. Колебания в маркированности / немаркированности у 

некоторых морфологических противопоставлений. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Морфология как учение о форме. Слово как лексема и слово как 

словоформа. 

2. Теоретические основы выделения частей речи. Система частей 

речи. Трудные случаи определения частеречной принадлежности слова. 

3. Из истории изучения частей речи. Части речи в школьном и 

вузовском учебнике. 

4. Общая характеристика существительных. Грамматические 

категории существительных. 

5. Категория падежа существительных. Дискуссионные вопросы, 

связанные с категорией падежа существительных. 

6. Общая характеристика прилагательных. Лексико-грамматические 

разряды прилагательных. Грамматические категории прилагательных. 

7. Местоимения как особая часть речи в традиционной грамматике. 

Вопрос о местоимениях в современной лингвистической литературе. 
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8. Общая характеристика числительных в традиционной 

грамматике. Лексико-грамматические разряды. Вопрос о статусе 

числительных в современной лингвистике. 

9. Общая характеристика глагола. Грамматические категории 

глагола. Парадигмы форм глагола.  

10.  Видо-временная система русского глагола. Вопрос о категории 

вида в современной лингвистике. 

11.  Категория залога глагола. Традиционное учение о залогах. 

Современные точки зрения на залог.  

12.  Причастия и деепричастия. Их образование и употребление.  

13.  Статус слов категории состояния и модальных слов в системе 

частей речи. 

14.  Служебные части речи. Их классификация и употребление. 

15.  Активные процессы в морфологической системе современного 

русского языка. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

1. Основные понятия морфологии. Классификация частей речи 

русского языка академика В.В. Виноградова («Русский язык: грамматическое 

учение о слове»). 

2. Многообразие подходов, связанных с определением 

морфологической категории. Шахматов А.А., Кацнельсон С.Д., Бондарко 

А.В., Русская грамматика 1980 о грамматических категориях. 

3. Разноаспектный анализ существительных. Лексико-

грамматические разряды существительных. 

4. Склонение существительных. Типы склонения. Современные 

тенденции склонений существительных. 

5. Типы склонения прилагательных. Несклоняемые прилагательные 

типа «беж». 

6. Категория степеней сравнения прилагательных.  Особые случаи 

образования и употребления степеней сравнения прилагательных. 

7. Разряды местоимений, их грамматические признаки. 

Особенности склонения и употребления.  

8. Особенности склонения и употребления количественных и 

собирательных числительных. Порядковые числительные, их образование и 

словоизменение. 

9. Разноаспектный анализ глагола. Грамматические категории 

глагола, их значения и формы выражения. 

10.  Вопрос о категории залога в современной лингвистике. Учение о 

трех залогах русского языка. В.В. Виноградов о залогах. 

11.  Образование причастий и деепричастий. Особенности их 

употребления. 
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12.  Вопрос о выделении категории состояния в самостоятельную 

часть речи. Л.В. Щерба о статусе категории состояния.  

13.  Вопрос о модальных словах в лингвистической литературе. Л.В. 

Щерба и В.В. Виноградов о модальных словах. 

14.  Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Общая 

характеристика и традиционные классификации. 

15.  Основные характеристики служебных частей речи – предлогов, 

союзов, частиц: по функциональному назначению, по образованию, 

структуре.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

1. Слово как единица лексики и грамматики; слово как носитель 

грамматических значений. 

2. Общее представление о частях речи; основания для 

разграничения частей речи (семантические, морфологические, 

грамматические, деривационные). 

3. Традиционные части речи как результат применения различных 

принципов классификации. Знаменательные и служебные части речи. Слова 

категории состояния и модальные слова в системе существующих 

классификаций. Междометия в системе частей речи. 

4.  Определение имени существительного: грамматическое значение 

существительного как части речи, морфологические категории, 

синтаксические функции; особенности словообразования существительных. 

5. Типы склонения имен существительных. Именное 

(субстантивное), адъективное, смешанное склонение существительных. 

Разносклоняемые, несклоняемые существительные. Субстантивация частей 

речи. Словообразование существительных. 

6. Несклоняемые прилагательные типа «беж». Адъективация 

причастий, субстантивация и прономинализация прилагательных. 

Словообразование прилагательных. 

7. Выделение местоимения как самостоятельной части речи в 

традиционной грамматике; другие точки зрения на выделение местоимения 

как особого лексико-грамматического класса.  

8. Числительное в его отношении к счетным словам других частей 

речи. Особенности образования и словоизменения числительных. Зависимые 

и независимые падежные формы у количественных числительных. 

9. Общая характеристика глагола; семантические и грамматические 

основания выделения глагола как особой части речи. 

10. Общая характеристика грамматических категорий глагола. 

11. Причастие и деепричастие как представители глагольной лексемы. 

Причастие и формы образования причастий. Образование деепричастий. 

Понятие оборота – причастного и деепричастного.  
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12. Классификация наречий по словообразовательной структуре. 

13. Вопрос о категории состояния в лингвистической литературе. Слова 

категории состояния в системе частей речи; предикативные наречия и 

предикативы. Связь слов категории состояния со словами других частей 

речи. 

14. Основания к выделению служебных частей речи. Служебные части 

речи в русском языке и их состав. 

15. Модальные слова и основания их выделения. Широкое и узкое 

понимание модальных слов. Семантическая классификация модальных слов. 

Особенности употребления модальных слов. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б., Теленкова М.А. Современный русский 

язык. – М.: Айрис-Пресс, 2014.  

2. Современный русский язык / Под редакцией В.А. Белошапковой. – 

М.: Высшая школа (любое издание). (Раздел «Морфология»). 

3. Сулейменова Э.Д., Алтынбекова О.Б., Екшембеева Л.В., Сабитова 

З.К. Морфология современного русского языка. Учебник. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011.  

4. Харченко В.К. Виды лингвистического разбора в пояснениях и 

образцах. Учебное пособие. – М.: Издательство ЛКИ, 2007. 

 

 

Дополнительная: 

1. Богданов С.И., Смирнов Ю.Б. Переходность в системе частей 

речи: Субстантивация. – СПб, 2004. 

2. Бондарко А.В. Теория морфологических категорий и 

аспектологические исследования. – М.: Языки славянских культур, 2005. 

3. Виноградов В.В.  Русский язык. Грамматическое учение о 

слове.  –  М.: Русский язык, 2001. 

5. Зализняк А.А.  Русское именное словоизменение.  – М.: Языки 

славянских культур, 2002. 

6. Плунгян  В.А. Общая морфология. Введение в проблематику. 

Учебник. – М.: УРСС Эдиториал, 2003. 

7. Ремчукова Е.Н. Креативный потенциал русской грамматики. – 

М.: РУДН, 2005. 

8. Шарандин А.Л. Русский глагол: Комплексное описание. – 

Тамбов: ТГУ, 2009.  

9. Щерба Л.В. О частях речи в русском языке // 

http://www.philology.ru/linguistics2/shcherba-74d.htm  
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OYa 3301 – ОБЩЕЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

 

Объем 2 кредита 

 

Авторы: 

Сулейменова Э.Д. – доктор филологических наук, профессор кафедры 

общего языкознания и европейских языков КазНУ им. аль-Фараби 

Ибраева Ж.К. – доктор филологических наук, доцент кафедры общего 

языкознания и европейских языков КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 
Мусатаева М.Ш. – доктор филологических наук, профессор 

Казахского национального педагогического университета имени Абая 

Шайкенова Л.М. – доктор филологических наук, профессор 

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Общее языкознание» как завершающий и обобщающий 

общелингвистический курс входит в число обязательных дисциплин 

филологических специальностей.  

Программа курса «Общее языкознание» направлена на систематизацию 

лингвистических знаний, выработку прочных умений и навыков 

лингвистического анализа, подготовку студентов к реальной 

самостоятельной научной деятельности в теоретической и практической 

лингвистике.  

Настоящей программой предусмотрена высокая степень 

самостоятельной работы студентов (написание рефератов, эссе, презентаций, 

выполнение контрольных работ, решение лингвистических задач с 

использованием классических и новейших методов и приемов анализа и т.п.). 

 В результате усвоения содержания курса квалифицированный 

специалист-филолог, четко ориентирующийся в объекте и предмете 

теоретического и прикладного языкознания и владеющий 

репрезентативными методами анализа языка, обязан иметь полное и четкое 

представление: 

 о концептуально-методологической специфике научных парадигм и 

логике развития лингвистических направлений; 

 о способах приобретения, накопления, передачи и оптимального 

использования профессиональных знаний; 

 об использовании новейших информационных и иных технологий в 

лингвистике и смежных науках; 

знать: 

 структуру, предмет и эвристические возможности науки о языке; 
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 базовый концептуально-терминологический аппарат современной 

лингвистики; 

 основные положения и концепции в области теоретической 

лингвистики, теории коммуникации, анализа и интерпретации текста; 

 содержание основных разделов общей теории языка в их 

историческом развитии и современном состоянии; 

 как оптимизировать способы передачи речевой информации и 

использования языка в политике, масс-медиа; 

уметь: 

 анализировать язык и его единицы в синхронии и диахронии, с 

общенаучных позиций описывать функционирование языка в условиях 

активных техногенных процессов современного общества; 

 правильно и точно использовать методы и приемы исследований 

языка и его единиц; 

 свободно ориентироваться в основных этапах и закономерностях 

развития науки о языке и дискуссионных вопросах современного 

языкознания; 

 корректно использовать профессиональные знания в организации и 

проведении научно-исследовательских работ, а также в учебном процессе; 

иметь навыки: 

 приобретения, расширения и углубления профессиональных 

лингвистических знаний, а также сопоставления различных точек зрения и 

осознанной формулировки собственной позиции; 

 репрезентативного анализа конкретного языкового материала 

валидными методами, а также обобщения результатов теоретической и 

экспериментальной работы; 

 работы с лексикографическими и текстовыми источниками, 

осуществлять дешифровку текстов, работать с архивными данными; 

 обеспечения лингвистической части работы по созданию систем 

обучения языку, систем атрибуции и дешифровки текстов, по разработке 

различных автоматических баз данных (корпусов, словарей, каталогов и 

проч.), различного типа автоматических словарей, при автоматизации 

процессов морфологического анализа, синтаксического анализа, синтеза и 

порождения речи и др. 

быть компетентным: 

 в профессиональной научной, инновационной и педагогической 

деятельности; 

 в проведении, организации и реализации теоретических и 

прикладных лингвистических исследований; 

 в творчески инициативном и постоянном обновлении 

лингвистических знаний из различных источников на казахском, русском и 

английском языках, усиливая собственную профессиональную компетенцию, 

интерпретируя, систематизируя, анализируя и синтезируя на новом этапе 

получаемые знания. 
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Перечень предшествующих предметов, необходимых для изучения 

данной дисциплины 
Содержание дисциплины «Общее языкознание» коррелирует со  

знаниями, полученными при изучения дисциплин лингвистического цикла 

бакалавриата – «Введение в языкознание», «Введение в тюркскую / 

славянскую филологию», «Введение в специальную филологию», 

«Современный казахский / русский язык», «Латинский язык» и др. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Названия разделов 

1 
Языкознание: традиционные и новые связи в системе наук. Цели и задачи 

языкознания.  

2 
Номенклатура языков мира: генетический, типологический и ареальный 

портреты.  

3 Язык как семиотическая система особого рода.  

4 
Общая фонетика и фонология. Артикуляторная, акустическая и 

перцептивная фонетика. 

5 
Общая морфология. Грамматическое значение и способы его выражения в 

языках мира.  

6 Общий синтаксис. Основные синтаксические единицы. Дискурс.  

7 
Общая семантика. Семантические теории. Значение и смысл. Типы 

языкового значения. Прагматика.  

8 Язык и мозг. Язык в филогенезе и онтогенезе.  

9 
Язык – Социум – Этнос. Социолингвистика: от истоков к изучению языка 

«в социальном контексте». 

10 Лингвистическая типология. Тип языка и тип в языке.  

11 Методология лингвистики. Метаязык лингвистики и металингвистика.  

12 Методика внутренней и внешней реконструкции языка.  

13 Сопоставительный метод. Скрытое сопоставление и языковые параллели.  

14 
Точные методы (математической логики, статистики, теории вероятности, 

теории информации) и прикладное языкознание.  

15 
Корпус языка как унифицированный, структурированный и размеченный 

массив языковых / речевых данных в электронном виде.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Системная цель курса «Общее языкознание» состоит в подготовке 

квалифицированного конкурентоспособного лингвиста, обладающего 

критическим мышлением, способного адекватно ориентироваться в 

информационных потоках и принимать обоснованные решения в 
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соответствии с высокими академическими стандартами и запросами 

обновляющегося общества. Курс «Общее языкознание» позволяет 

реализовать следующие целевые установки: 

 освоение основных положений теории языка, о единицах языка и их 

отношениях;  

 знакомство с поступательным теоретико-методологическим 

развитием языкознания, его основных лингвистических направлений и школ, 

а также их влиянием на современную науку о языке;  

 овладение знаниями о лингвистических парадигмах, их эволюции, 

месте, значении и достижениях в современной теории языка;  

 выработка умений доказательно интерпретировать новые 

лингвистические знания применительно к разнообразному языковому 

материалу и находить им оптимальное применение;  

 усвоение и практическое владение методами анализа языка и его 

единиц. 

Задачи и значение учебного курса «Общее языкознание». Структура 

курса. Предмет общего языкознания. Общее и частное языкознание. 

Языкознание: традиционные и новые связи в системе наук. Объект 

языкознания как науки. Цели и задачи языкознания. Лингвистические 

направления и парадигмы. Типология парадигм: генетическая, инвентарно-

таксономическая, антропоцентрическая, функциональная, коммуникативно-

прагматическая, дискурсивно-когнитивная.  

Учебные задачи дисциплины могут быть сформулированы 

следующим образом: 

 обобщение, углубление и систематизация знаний о языке, основных 

теоретических и прикладных проблемах; 

 формирование представлений об актуальных направлениях мировой 

лингвистики, а также о дисциплинах, составляющих ее современный 

совокупный «портрет» (социолингвистике, психолингвистике, когнитивной 

лингвистике, корпусной лингвистике и др.); периодах и этапах истории 

лингвистики; 

 знакомство с современными методами анализа языка и языковых 

единиц и выработка устойчивых навыков их практического применения. 

 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Языкознание: традиционные и новые связи в системе наук. Цели и 

задачи языкознания. Язык как научный объект теоретической и прикладной 

лингвистики. Современное языкознание: процессы дифференциации и 

интеграции и их отражение в структуре науки о языке: лингвосемиотика, 

психолингвистика, социолингвистика, когнитивная лингвистика, 

интерлингвистика, контрастивная лингвистика, корпусная лингвистика, 

нейролингвистика, паралингвистика, компьютерная лингвистика, 
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инженерная лингвистика, математическая лингвистика, коммуникативная 

лингвистика, лингвистика текста, теория дискурса, корпусная лингвистика и 

др. Изменение фундаментальных представлений о языке. 

Номенклатура языков мира: генетический, типологический и 

ареальный портреты. Языки Казахстана. Проблема витальности языков. 

Языки живые, исчезающие, мертвые. Объективные и субъективные 

показатели витальности языка. Деятельность ЮНЕСКО по сохранению 

языков и усилению их витальности. Витальность казахского языка и 

языковая политика. Естественное vs. искусственное в языке. Искусственные 

аналоги естественных языков: международные вспомогательные языки, 

языки программирования, информационные языки, формализованные языки 

науки, вымышленные языки несуществующих народов. Искусственные 

международные языки: априорные, апостериорные и смешанные.  

Язык как семиотическая система особого рода. Язык как системно-

структурное образование. Уровневая стратификация языка. Парадигматика и 

синтагматика. Функциональная лингвистика. Коммуникативная лингвистика: 

теория речевых актов – паралингвистика – лингвистика текста – теория 

дискурса. Языковая компетенция. 

Общая фонетика и фонология. Артикуляторная, акустическая и 

перцептивная фонетика. Акустическая фонетика как дисциплина, 

изучающая физические особенности (высоту, силу, длительность, тембр) 

единиц звукового строя. Достижения акустической фонетики в разработке 

речевых технологий (анализ и синтез речи). Артикуляторная фонетика как 

дисциплина, изучающая образование единиц звукового строя языка. 

Процессы артикуляции и артикуляционная база. Сегментные и 

супрасегментные звуковые средства: инвентарь, функции. Фонетические 

законы и фонетические процессы. Перцептивная фонетика как дисциплина, 

изучающая восприятие слушающим звучащей речи. Экспериментальная 

фонетика: методы и приемы. Фонология. Фонема. Фонологические теории. 

Международный фонетический алфавит и транскрипция. Транслитерация. 

Фонология.  История фонологии как науки. Теории фонемы.  

Общая морфология. Грамматическое значение и способы его 

выражения в языках мира.  Понятие морфемы. Классификация морфем и 

типы языков. Способы выражения грамматического значения в языках мира. 

Грамматические категории и их типы. Словоформа, лексема, парадигма, 

грамматический разряд. Основные грамматические категории имени в языках 

мира. Основные грамматические категории глагола в языках мира.  

Общий синтаксис. Основные синтаксические единицы. Дискурс. 
Глубинный и поверхностный синтаксис как уровни синтаксического 

описания. Основные синтаксические единицы. Дискурс. Синтаксические 

отношения и их типы. Формальные средства выражения синтаксических 

отношений в языках мира.  

Общая семантика. Семантические теории. Значение и смысл. 

Типы языкового значения. Прагматика.  Типы языкового значения. 
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Проблема многозначности: языковая и речевая многозначность, полисемия, 

омонимия и диффузность значений. Семантизация. Эксплицитная и 

имплицитная информация в высказывании.  

Язык и мозг. Язык в филогенезе и онтогенезе. Где в мозгу 

располагается язык? Доминантность левого полушария или функциональная 

асимметрия мозга? Происхождение языка и происхождение мышления. Язык 

и врожденные коммуникативные системы животных. Homo loquens и 

множественность языка. Языковая способность (language competence) 

человека как биологического вида. Речевая деятельность (language 

performance). Модели порождения речи. Базисные врожденные концепты-

примитивы. Когнитивная лингвистика. Язык как инстинкт (С. Пинкер). 

Теории усвоения языка: языковая способность и языковая одаренность. 

Усвоение языка детьми. 

Язык – Социум – Этнос. Социолингвистика: от истоков  к 

изучению языка «в социальном контексте». Этнолингвистика. 

Политическая лингвистика. Гендерная лингвистика. Юридическая 

лингвистика. Языковая, этническая и социальная идентичность. Формы 

существования языка. Диглоссия. Проблема кодификации языка. Язык и 

власть. Язык и идеология. Языковая ситуация в разных странах и регионах 

мира, в Казахстане. Типы языковых ситуаций и языковая политика. Языковое 

планирование. Языковое законодательство. Языковые контакты и их 

результаты. Лингва франка. Пиджины и креольские языки. «Языковые 

союзы». Смена языка. Языковой сдвиг. Билингвизм и его типы. Билингвизм и 

диглоссия. Трансференция. Интерференция. Казахский и русский языки в 

Казахстане: проблемы функционирования и развития. 

Лингвистическая типология. Тип языка и тип в языке. «Язык-

эталон». Типы языков: флективные – агглютинативные – изолирующие – 

инкорпорирующие; аналитические – синтетические; активные – 

номинативные – эргативные языки. Казахский язык как представитель 

агглютинативного типа языков. Русский язык как представитель флективного 

типа языков. Языковое сходство и языковые универсалии. Лингвистика 

универсалий как наука, изучающая черты и свойства, присущие всем языкам, 

или их большинству. 

Методология лингвистики. Метаязык лингвистики и 

металингвистика. Верификации, доказательство и аргументация в 

лингвистике. Методы и приемы изучения и описания языков. 

Наблюдение, эксперимент, описание, моделирование и др. основные 

общенаучные методы эмпирических исследований. Рефлексия и 

интроспекция. Рефлексивная лингвистика. 

Методика внутренней и внешней реконструкции, относительной 

хронологии и глоттохронологии, методика лингвистической географии. 

Списки М. Сводеша. 

Сопоставительный метод. Скрытое сопоставление и языковые 

параллели. Типологическая характеристика и типологическая 
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классификация языков. Контент-анализ. Компонентный анализ. 

Таксономический метод. Дистрибутивный анализ, трансформационный 

анализ, метод непосредственно составляющих. Метод языка-эталона.  

Точные методы (математической логики, статистики, теории 

вероятности, теории информации) и прикладное языкознание. 
Моделирование языковых процессов. 

Корпус языка как унифицированный, структурированный и 

размеченный массив языковых / речевых данных в электронном виде.  

Корпусная лингвистика. Компьютерная лингвистика. Новые приемы 

извлечения информации о языке и современные методы изучения языка. 

Формализация лингвистических описаний. Методы смежных наук, 

используемые в лингвистике. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Языкознание: индийская, античная, китайская, арабская 

лингвистические традиции. Лингвистическое наследие Ю. Баласагуни, аль-

Фараби. 

2. Компаративистика: цели, методы, достижения. Сравнительно-

историческое изучение тюркских языков.  

3. Лингвистические взгляды В. фон Гумбольдта. Гипотеза 

лингвистической относительности  

4. От идей универсально-логического направления к лингвистике 

универсалий. 

5. Натуралистическое направление и общие законы развития языка. 

6. Психологическое направление в языкознании. 

7. Младограмматическое направление и принцип историзма в 

языкознании vs. школа «слов и вещей». 

8. Теория «родословного древа» vs. теория «волн». Ареальная 

(пространственная) лингвистика. Неолингвистика.. 

9. Лингвистические взгляды Ф. де Соссюра и идея системности 

языка в современном языкознании. 

10. Лингвистические взгляды И.А. Бодуэна де Куртенэ и изучение 

живых языков. 

11. Основные направления структурализма: функциональная 

лингвистика (пражская школа). 

12. Основные направления структурализма: дескриптивная 

(американская) лингвистика 

13. Основные направления структурализма: глоссематика (датский / 

копенгагенский структурализм). 

14. Формализм vs. функционализм в прошлом и настоящем.  

15. Языкознание в Казахстане: достижения и традиции. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  

 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Общее языкознание» 

предполагает: а) написание письменной работы (реферат, эссе, доклад, 

контрольная работа) с последующей презентацией и коллективным 

обсуждением; б) анализ заданных фрагментов текстов репрезентативными 

методами и приемами.  

Для самостоятельной работы предлагаются следующие темы:  

 

1. Чем отличается тип языка от типа в языке? 

2. Что такое метаязык лингвистики и в чем его отличие от 

лингвистической терминологии? 

3. Приведите 10 признаков казахского языка как представителя 

агглютинативного типа языков. Усильте доказательность своих аргументов 

примерами. 

4. Приведите 10 признаков русского языка как представителя 

флективного типа языков. Усильте доказательность своих аргументов 

примерами. 

5. В чем принципиальное сходство языков и что такое языковая 

универсалия? 

6. Что такое гипотеза? Приведите примеры гипотез в лингвистике и 

докажите, что это только гипотезы. 

7. На примере гипотезы лингвистической относительности 

продемонстрируйте, как авторами осуществлялись ее верификации, 

доказательство и аргументация.  

8. Что такое рефлексия в науке и как она осуществляется? Приведите 

развернутый пример-доказательство. 

9. Насколько широко используется интроспекция в лингвистике? 

Субъективен или объективен метод интроспекции?  

10. Может ли интроспекция использоваться для анализа неродного 

языка? 

11. Используя список М. Сводеша для тюркских языков, 

охарактеризуйте с его позиций казахский язык. Примеры должны быть 

убедительными. 

12. Используя список М. Сводеша для славянских языков, 

охарактеризуйте с его позиций русский язык. Примеры должны быть 

убедительными. 

13. Используя список М. Сводеша для германских языков, 

охарактеризуйте с его позиций английский язык. Примеры должны быть 

убедительными. 

14. Сопоставление широко используется при анализе 

грамматических систем двух и более языков. Определите сходства и 

различия в составе грамматических значений и способов их выражения для 
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именных частей речи. Языки для сопоставления выберите сами. Это могут 

быть пары языков (казахский – русский, казахский – английский, русский – 

английский) или три языка (казахский – английский – русский).  

15.  Опираясь на идею семантического поля, выберите для анализа 

одну из групп: названия водных объектов, дороги, транспортных средств и 

пр. Языки для компонентного анализа и сопоставления выберите сами. Это 

могут быть пары языков (казахский – русский, казахский – английский, 

русский – английский) или три языка (казахский – английский – русский). 

Определите общее и различное в семной структуре избранных для анализа 

лексико-семантических групп. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Контент-анализ – популярный метод для анализа содержания текстов 

разной направленности. Выберите текст, доступный для контент-анализа и 

проведите его. Результаты анализа обобщите в виде презентации. 

2. Американской школой структурализма (дескриптивной 

лингвистикой) были предложены и апробированы дистрибутивный анализ, 

трансформационный анализ, метод непосредственно составляющих. На 

примерах из казахского, русского или английского языка 

продемонстрируйте, как применялись эти методы.  

3. С помощью корпуса казахского, русского или английского языка 

определите, какой из вариантов (каз. мекен жай –  мекенжай – мекен-жай; 

рус. тюль, шампунь (муж. р.) – тюль, шампунь (жен. р.) наиболее 

употребителен. Отражают ли обнаруженные факты реальные тенденции, 

происходящие в лексических системах этих языков? 

4. Определите, какое из значений английского слова test используется в 

первых двадцати примерах, полученных при помощи поиска в British 

National Corpus (BNC) http://www.natcorp.ox.ac.uk/. Оформите результаты 

своего анализа в виде доклада. Предварите свой доклад тезисом о 

возможностях использования Национальных корпусов при изучении языков. 

5. Сравните существующие теории происхождения языка (Ж.Ж. Руссо, 

И Гердер. М.В. Ломоносов). 

6. Составьте план-конспект «Основные направления структурализма: 

дескриптивная (американская) лингвистика». Осуществите обзор работ Фр. 

Боаса, Л. Блумфилда, Э. Сепира, С. Лэма, Б.Л. Уорфа как предшественников 

дескриптивизма. Сравните модели дистрибуции. Б. Блок, Г. Трейгер, Ч. 

Хоккет, З. Хэррис (Понятие уровней языковой системы. Понятие 

субституции и дистрибуции. Аллофоны и алломорфы). 

7. Составьте план-конспект «Психологическое направление в 

языкознании. Влияние идей В. Фон Гумбольда. Психология и языкознание в 

XIX в.» Лингвистическая система Г. Штейнталя. Критика логического 

http://www.natcorp.ox.ac.uk/
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направления. Учение о языковом мышлении и внутренней форме. 

Этническая психология.  

8. Обоснуйте основные  положения теории Г. Пауля: история языка как 

предмет и содержание языкознания, характеристика процесса общения, 

индивид –  общество – язык, язык и диалекты.  

9. Подготовьте и напишите эссе на тему «Идеи ареальной лингвистики 

и лингвистики языковых союзов в сравнительно-исторических 

исследованиях». 

10. Подготовьте презентацию на тему «Языкознание в Казахстане: 

достижения и традиции». Рассмотрите следующие вопросы: казахское 

языкознание как часть общей тюркологии (Н.И. Ильминский, М. Тереньев, 

В.В. Радлов, П.М. Мелиоранский, В.В. Катаринский. С. Аманжолов, А. 

Курышжанов, К. Омиралиев и др.); учение о казахском языке (А. 

Байтурсынов, К. Жубанов, С. Кенесбаев, С. Аманжолов, И. Маманов, Н. 

Сауранбаев, Г. Мусабаев, М. Балакаев, А. Кайдаров. Р. Сыздыкова и др.)  

11. Подготовьте презентацию на одну из тем (на выбор): 

«Общелингвистические взгляды А. Байтурсынова, К. Жубанова», «Проблемы 

казахской графики: А. Байтурсынов. К. Жубанов, С. Аманжолов, Е. Омаров, 

X. Досмухамедов,  и др.».  

12. Осуществите историко-лингвистический обзор на тему «Русское 

языкознание как часть мировой русистики (Х.Х. Махмудов, Э.Д. 

Сулейменова, Л.К. Жаналина, Н.И. Гайнуллина, Б.М. Джилкибаев, Н.Ж. 

Шаймерденова, К.К. Ахмедьяров, З.К. Сабитова и др.). Сопоставительные 

исследования как часть казахстанской лингвистики (В.А. Исенгалиева, Н.Ж. 

Шаймерденова, Ш.К. Жаркынбекова, С.Е. Исабеков и др.)».  

13. Составьте тезис выступления на тему «Социолингвистика в 

Казахстане» (К. Жубанов, А. Кайдаров, Б. Хасанов, М.М. Копыленко, А.Е. 

Карлинский, Э.Д. Сулейменова, Ж.С. Смагулова, З.К. Ахметжанова и др.). 

14. Формализм vs. функционализм в прошлом и настоящем.  

15. Языкознание в Казахстане: достижения и традиции. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Амирова Т.А., Ольховиков Б.А., Рождественский Ю.В. История 

языкознания. – М.: Академия, 2005. 

2. Гируцкий А.А. Общее языкознание. – М.: ТетраСистемс, 2008. 

3. Рождественский Ю.В. Лекции по общему языкознанию. – М.: 

Добро свет, 2002. 

4. Звегинцев В.А. Очерки по общему языкознанию. Изд.2, испр. – M.: 

URSS: Либроком, 2009. 

5. Мечковская Н.Б. Общее языкознание. Структурная и социальная 

типология языков. Изд. 2-е – М.: Флинта, Наука, 2003. 

6. Сулейменова Э.Д. Казахстанская лингвистика на рубеже веков: 
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docendo discimus. – Астана: Фолиант, 2013. 

7. Course in General Linguistics. Ferdinand de Saussure; Charles Bally; 

Albert Sechehaye; Albert Riedlinger; Tullio De Mauro – LaSalle, Ill: Open Court, 

2006.  

8. Chomsky N.  Syntactic Structures / David W. Lightfoot (Preface).  

Hardcover, 2nd, 2012.   

9. Stump G, Finkel R. A. Morphological Typology from Word to 

Paradigm. – Cambridge University Press, 2013. 

 

Дополнительная: 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М.: 

Флинта, Наука, 2009. 

2. Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. – М.: УРСС 

Эдиториал, 2001. 

3. Ибраева Ж.К. Язык политики и политика языка. К обоснованию 

политической лингвистики. – Алматы: Тарих тағылымы, 2010. 

4. Касевич В.Б. Труды по языкознанию. Т.1. – СПб, 2006. 

5. Қазақ тіл білімінің мәселелері. – Алматы: Арыс, 2010. 

6. Левицкий Ю.А. Общее языкознание – М.: Либроком, УРСС, 2009. 

7. Маслова В. А. Современные направления в лингвистике. – М.: 

Академия, 2008. 

8. Моисеев М.В., Семкина Г.Г. Методы лингвистических 

исследований: учебно-методическое пособие. – М.: Флинта, 2005. 

9. Сулейменова Э.Д. Язык как ресурс мягкой силы и ресурсы мягкой 

силы языка. – Алматы: Қазақ университеті, 2016. 

10. Шайкенова Л.М. Рефлексивная лингвистика. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2009. 

11. Широков О.С. Языковедение: введение в науку о языках. – М.: 

Добросвет, 2003. 

12. Lyons J. Language and Linguistics. – Cambridge University Press, 

2012.  

13. Jackendoff Ray S. Foundations of Language: Brain, Meaning, 

Grammar, Evolution. –  Oxford University Press, USA. – 2003.  

14. Umberto E. Semiotics and the Philosophy of Language. –Indiana 

University Press, 2005. 

 

Словари и справочники: 
1. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2004. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. Главный редактор 

В.Н. Ярцева. – М.: ООО ДиректМедиа Паблишинг, 2008. 

3. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж. и др. Тіл білімі сөздігі. 

Словарь по языкознанию. Под общей ред. Э.Д. Сулейменовой. – Алматы: 

Ғылым, 1998. 
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4. Сулейменова Э.Д., Шаймерденова Н.Ж., Аканова Д.Х., 

Смагулова Ж.С. Әлеуметтік лингвистика терминдерінің сөздігі / Словарь 

социолингвистических терминов. – Под общей ред. Э.Д. Сулейменовой. – 

Алматы: Арман-ПВ, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1) Автоматический перевод на eLIBRARY.RU 

http://www.eril.ru/news  

2) Национальный корпус русского языка www.ruscorpora.ru  

3) British National Corpus (BNC) http://www.natcorp.ox.ac.uk/  

4) Bank of English http://www.collins.co.uk/Corpus/CorpusSearch.aspx   

5) Венгерский национальный корпус http://corpus.nytud.hu/mnsz/  

6) Грамота.ру. Справочно-информационный портал.  

http://gramota.ru/forum/read.php?f=14&i=1593&t=1565  

7) Корпус Корпус испанского языка (исторический) 

http://www.corpusdelespanol.org/  

8) Корпус китайского языка (LIVAC Synchronous Corpus) 

http://www.rcl.cityu.edu.hk/livac/   

9) «Кругосвет» 

http://www.krugosvet.ru/articles/85/1008584/1008584a1.htm 

10) Коряков Ю.Б., Майсак Т.А. Систематика языков мира и базы 

данных в интернете http://linguarium.iling-ran.ru/sys.shtml  

11) Лингвистическая карта мира http://teach-

learn.narod.ru/languages.htm     

12) Linguicto  http://www.lingvisto.org/cxiuj_lingvoj.html 

13) Language on the World http://www.nvtc.gov/lotw/languageMap.html  

14) Modern Language Assotiation (MLA)  http://www.mla.org/map_main 

15) C. Ode, G. Kalsbeek Endangered Languages an interactive e-learning 

Module on the Internet www.bedreigetalen.nl 

16) www.prometeus.nsc.ru/guide/guide/sci10.ssi#linguist  

17) http://www.krugosvet.ru/articles/67/1006781/1006781a1.htm  

Древняя Индия: грамматика Панини  

18) http://liceu.uab.es/~joaquim/general_linguistics/internet_ling/rec_ling

_internet.htm 

19) Уппсальский корпус русских текстов http://www.sfb441.uni-

tuebingen.de/b1/en/korpora.html  
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IRL 2302 – ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПЕРВОЙ 

ПОЛОВИНЫ ХIХ ВЕКА 

 

Объем 3 кредита 

 

Автор: 

Какильбаева Э.Т. – кандидат филологических наук, доцент русской 

филологии и мировой литературы КазНУ им аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Темирболат А.Б. – доктор филологических наук, профессор 

Казахского национального университета имени аль-Фараби 

Ананьева С.В. – кандидат филологических наук, доцент, зав.отделом 

аналитики и внешних литературных связей Института литературы и 

искусства им. М.Ауэзова 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «История русской литературы 1 половины XIX века» 

входит в обязательный компонент образовательной программы подготовки 

бакалавров специальности «Филология». В программе курса отражены 

характерные особенности литературного процесса эпохи, отмечены ведущие 

тенденции его развития, выделены основные направления (романтизм и 

формирующийся реализм), намечена связь с предшествующими (классицизм, 

сентиментализм).  Программа соответствует требованиям типового учебного 

плана специальности Филология и носит интегрирующий характер, 

учитывающий достижения современной литературоведческой науки; она 

устанавливает органические междисциплинарные связи с другими 

гуманитарными дисциплинами. Основной принцип отбора материала – 

преемственность и корреляция с другими историко-литературными и 

теоретико-литературными дисциплинами: историей русской литературы 11-

17 веков, с историей русской литературы18 века, введением в 

литературоведение и др. Современные информационные и 

телекоммуникационные технологии, позволяющие использовать большое 

количество историко-литературного, дидактического, методического и 

аудиовизуального материала, содействуют активному усвоению программы 

по русской литературе 1-й половины ХIХ века.  

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 
- специфику художественной культуры России 1 половины Х1Х века, 

ее исторический, политический, социальный, научный контексты;  
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- творчество поэтов и писателей изучаемого периода, их роль в 

литературном процессе, оценку авторитетных исследователей и 

литературных критиков; 

- основные художественные направления, течения и группы данного 

периода; основные методы и стили;  

- профессиональные термины и понятия, позволяющие корректно 

анализировать как художественные тексты рассматриваемого периода, так и 

отдельные феномены культуры изучаемого периода;  

уметь: 

- интерпретировать факты русской литературы изучаемого 

хронологического периода;  

- характеризовать своеобразие мировоззрения писателя, его 

художественный мир, принадлежность к тому или иному литературному 

направлению, течению, группе; 

- идентифицировать черты индивидуального стиля поэтов и писателей 

первой половины Х1Х века; 

- анализировать художественные произведения в контексте 

современных филологических и историко-культурологических концепций, 

проводить сопоставительный анализ художественных текстов с учетом 

жанровых традиций, различных литературных течений и направлений; 

владеть основными приемами литературоведческих исследований, приемами 

анализа литературного текста, навыками поиска, обработки, изложения и 

осмысления научной информации. 

владеть навыками: 

- анализа, комментирования и интерпретации художественных текстов 

и фактов русской истории и культуры 1 половины XIX в.;  

- изложения литературоведческих концепций и собственной точки 

зрения в разных жанрах устной и письменной речи. 

 

Пререквизиты:  История древнерусской литературы, История русской 

литературы ХVIII века, Введение в литературоведение, Античная литература, 

Зарубежная литература средних веков и эпохи Возрождения, Зарубежная 

литература ХVII- ХVIII веков.  

Постреквизиты: История русской литературы XIX в. (2-ая половина), 

История русской литературы XX века (1-ая и 2-ая половина), Зарубежная 

литература XIX и XXI веков. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Раздел, тема 

 Литературное движение начала ХIХ века  

1 Своеобразие историко-культурной ситуации начала века 

2 Русский романтизм: теория и практика 

3 Своеобразие драматургии А.С. Грибоедова 

 А.С. Пушкин: жизнь и творчество  

4 Лирика А.С. Пушкина: поэтика, сюжеты и жанры 

5 Русская романтическая поэма 10-20-ых годов XIX века и Пушкин 

6 Новаторство прозы и драматургии А.С. Пушкина 

 Творчество М.Ю. Лермонтова  

7 Лермонтов и  романтизм 

8 Поэтика романа   «Герой   нашего   времени» 

 Творческий путь Н.В. Гоголя  

9 Н.В. Гоголь и романтизм: «Вечера на хуторе близ Диканьки»  

10 «Миргород» и «Петербургские повести» Н.В. Гоголя: замысел и 

структура книг 

11 Новаторство Гоголя-драматурга и писателя 

 Литературная ситуация 40-50-х годов ХIХ века 

12 Поэтика и принципы натуральной школы 

13 Романы И.С. Тургенева 40-50-ых годов: новый тип героя 

14 Поэтика романа «Обыкновенная история» И.А. Гончарова 

 Драматургия А.Н. Островского 

15 Комедии и драмы Островского 1850-х годов: проблематика, герои и 

сюжеты 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Дисциплина «История русской литературы XIX века (1 половина)» 

является основной в системе общих историко-литературных курсов при 

подготовке преподавателя-словесника. В рамках курса изучаются основные 

этапы развития русской литературы этого периода, принципы ее 

периодизации, основные литературные направления, течения и школы, 

жанрово-стилевые тенденции.Выявление общих тенденций развития русской 

литературы органично сочетается с изучением творчества отдельных 

писателей, их авторской индивидуальностью. Придается значение 

историографии русской литературы ХIХ века, критике, теоретическим 

проблемам, современной интерпретации литературной классики.Также 

отражена взаимосвязь русской литературы с казахской, уделяется внимание  
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взаимодействию русской литературы ХIХ века с литературами 

западноевропейскими и славянскими. 

Цель преподавания дисциплины: 

– формирование у студентов специальности «Филология» 

представлений о процессе развития русской литературы первой половины 

XIX в. и об ее наиболее выдающихся явлениях. Знания о литературном 

движении этого времени существенно важны для становления 

миросозерцания современных филологов, мировоззренческих основ их 

мышления, понимания ими законов и традиций работы со словом. 

В связи с целью курса определяются его задачи: 

1) осмысление закономерностей литературно-общественного 

движения, соотношения традиции и новаторства, становления и смены 

художественных направлений и «школ», развития жанров; 

2) раскрытие своеобразия идейно-художественных взглядов писателей 

и их отражения в текстах литературных произведений; 

3) определение ведущих тем и мотивов, рассмотрение наиболее 

значительных характеров, особенностей сюжета и композиции, специфики 

образной системы, языка и стиля как отдельных произведений писателя, так 

и его творчества в целом; 

4) изучение истории восприятия крупнейших литературных явлений 

различными слоями читательской аудитории и соответственно развития 

литературной критики и полемики; выявление системы взаимосвязей русской 

и зарубежной литератур, влияния русской литературы изучаемой эпохи на 

литературу последующих периодов. 

Объектами изучения дисциплины являются этапы развития русской 

литературы первой половины Х1Х века, творчество отдельных авторов, 

отдельные произведения и критическая литература, а также образцы анализа 

сложнейших произведений. 

Основные методы изучения дисциплины: типовая программа 

направлена на формирование целостного представления о литературном 

процессе Х1Х века. Логика деления на разделы обусловлена 

соотнесенностью русской литературы с историей культуры и общества. 

Теоретический раздел предусматривает освоение системы 

литературоведческих и историко-культурных знаний, необходимых для 

профессиональной компетенции студента-филолога. Практическая часть 

программы направлена на формирование навыков анализа художественного 

текста, основанных на полученных теоретических знаниях; умение 

соотносить историко-биографический материал с художественным 

произведением; совершенствование навыков работы с научной и 

критической литературой. Контрольный раздел выявляет уровень 

результатов учебной деятельности путем тестирования, проведения 

коллоквиума, написания эссе и выполнения учебного исследовательского 

проекта.  
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Роль и место литературоведческой науки среди других наук: 

литературоведение как наука о художественной литературе занимает особое 

место в системе гуманитарных дисциплин. Интерпретация литературы 

прошлого с точки зрения современных общественных и эстетических задач, 

разработка новых моделей литературной эволюции позволяет адаптировать 

современные достижения науки и технологий к образовательному процессу и 

с позиции межпредметного синтеза анализировать художественный текст. 

Краткий исторический очерк развития литературоведения:  

Русская наука XIX века сформировала первые представления о 

периодизации литературы, о тенденциях древнерусской литературы и 

литературы XVIII века, о движении современной литературы и ее поэтапных 

проявлениях в разные десятилетия XIX века, о взаимосвязях и 

взаимодействиях русской и зарубежной литератур. В исследованиях XIX 

века были поставлены вопросы поэтики, такие как художественная речь, 

стиль, жанр и др. Кроме того, изучение индивидуально-авторского слова в 

отечественной науке предварялось и сопровождалось изучением русского 

фольклора, в том числе в его взаимосвязях с устным творчеством других 

народов. Труды Ф.И. Буслаева, А.Н. Пыпина, Н.С. Тихонравова, А.Н. 

Веселовского, А.А. Потебни и других академических ученых, а также 

критические В.Г. Белинского и других представителей русской науки и 

культуры и литературной критики во многом определили пути развития 

русского литературоведения ХХ – XXI веков. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ НАЧАЛА ХIХ ВЕКА 

 

Своеобразие историко-культурной ситуации начала века 
Общественный подъем и оживление литературной жизни в первые 

годы XIX века. Литературные общества и салоны, журналы и альманахи 

начала века. Поэтические эксперименты писателей-«архаистов»,  

эстетическая программа «арзамасцев».  

Русский романтизм: теория и практика  

Типология русского романтизма (современные классификации). 

Романтизм В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова; художественный мир баллад 

В.А. Жуковского. Литературно-просветительская деятельность писателей-

декабристов; философское течение русского романтизма. Поэзия 

«пушкинской плеяды». 

Своеобразие драматургии А.С. Грибоедова 

 «Горе от ума» А.С. Грибоедова: связь с жанровыми экспериментами 

русской комедиографии 1810-1815-х годов. Поэтика комедии. Творчество 

А.С. Грибоедова в восприятии читателей разных эпох: А.С. Пушкин, В.Г. 

Белинский, И.А. Гончаров, М.В. Нечкина, Ю.Н. Тынянов, Ю.М. Лотман, Н.К. 

Пиксанов и др. о комедии. 
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А.С. ПУШКИН: ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО 

 

Лирика А.С. Пушкина: поэтика, сюжеты и жанры 

 Проблемы периодизации творчества поэта. Проблематика и жанры 

поэзии А.С.Пушкина 10-20-ых годов. Основные мотивы и темы лирики 

Пушкина второй половины 20-ых – первой половины 30-ых годов: от 

романтизма к реализму. Восточная тема в поэзии Пушкина («Подражания 

Корану»). Библейские мотивы в лирике последних лет. 

Русская романтическая поэма 10-20-ых годов XIX века и Пушкин 

Романтические поэмы Рылеева, Жуковского и Пушкина: общее и 

различия в трактовке романтического героя. Пушкин и Байрон. Особенности 

сюжетосложения, композиции и жанровое своеобразие романтических поэм 

Пушкина. 

Новаторство прозы и драматургии А.С. Пушкина  
Проблемы жанровой природы, композиции и стиля прозы. «Повести 

Белкина» и их художественное своеобразие: проблематика, структура и 

жанр. «Борис Годунов» А.С. Пушкина: традиции и новаторство. Жанровое 

новаторство «маленьких трагедий». «Вечные» образы и сюжеты в цикле. 

Личность и творчество А.С. Пушкина в критике и литературоведении: новое 

в интерпретации его произведений, перспективы изучения. 

 

ТВОРЧЕСТВО М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 

Лермонтов и  романтизм 

Жанровые эксперименты в поэзии первого периода. 

Автобиографичность Философская и нравственная проблематика лирики 

поэта. Философская проблематика лирики Лермонтова второго периода. 

Новый герой романтических поэм, его истоки. Жанровые модификации 

поздних поэм Лермонтова.  

Поэтика романа   «Герой   нашего   времени» 

Социально-историческая, философская и этическая проблематика 

романа. Печорин как «герой времени»: типическое и индивидуальное в его 

образе. Сюжетно-композиционные и жанровые особенности романа. 

Личность и творческое наследие  Лермонтова в оценке  критиков и 

литературоведов.  

 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ Н.В. ГОГОЛЯ 

Н.В. Гоголь и романтизм: «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

Проблемы периодизации творческого пути Н.В. Гоголя.  Структура 

художественного мира Н.В. Гоголя и место в нем человека. «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»: романтизм и реализм сюжета. Особенности 

субъектно-объектной организации цикла. 

«Миргород» и «Петербургские повести» Н.В. Гоголя: замысел и 

структура книг 
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Изображение провинциального быта, характеры героев в «Миргороде». 

Архетипы и вечные образы в произведениях цикла. Реальное и 

фантастическое, трагическое и комическое, эсхатологические мотивы в  

«Петербургских повестях».   

Новаторство Гоголя-драматурга и писателя 
Роль гротеска в драматургии Гоголя. Смысл заглавия, эпиграфа и 

«немой сцены» в комедии «Ревизор». Семантика образа города и «миражная 

интрига» в комедии. Современные интерпретации «Ревизора». Полемика 

вокруг поэмы «Мертвые души». Неоднозначность оценки современниками 

писателя «Выбранных мест из переписки с друзьями».  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СИТУАЦИЯ 40-50-ЫХ ГОДОВ XIX ВЕКА. 

Поэтика и принципы натуральной школы 

Проблема «маленького человека» в произведениях писателей 

«натуральной школы»: «Антон-Горемыка» и «Деревня» Д.В. Григоровича, 

произведения А.И. Герцена, Н.А. Некрасова, В.И. Даля, А.Ф. Писемского и 

др. И.С. Тургенев и «натуральная школа». Жанр рассказа и повести в 

творчестве Тургенева.  

Романы И.С. Тургенева 40-50-ых годов: новый тип героя 

Романы Тургенева 40-50-ых годов: тургеневские герои и героини, 

проблематика и принципы поэтики. Романы «Рудин» и «Дворянское гнездо»:  

Поиски «героя времени», решение проблемы «героя слова» и «героя дела». 

Роман «Накануне»: смысл названия. Инсаров как идеальный разночинец и 

высокий герой нового типа. Героическое и жертвенное в характере Елены 

Стаховой.  

Поэтика романа «Обыкновенная история» И.А. Гончарова 

Личность И.А. Гончарова в воспоминаниях современников и 

самохарактеристике. Традиции «натуральной школы» в романе  

«Обыкновенная история». Конфликт «прекраснодушного» романтизма и 

трезвого практицизма. Романтические «маски» Александра Адуева. Петр 

Адуев как идеолог и защитник новой «действительности». Позиция автора в 

романе.   

 

ДРАМАТУРГИЯ А.Н. ОСТРОВСКОГО 

Комедии и драмы Островского 1850-х годов: проблематика, герои и 

сюжеты А.Н. Островский и русский театр первой половины Х1Х века. 

Поэтика драматургии Островского. Ранний Островский и Гоголь. 

Патриархальный купеческий мир и современность в комедиях «Свои люди – 

сочтемся!», «Не в свои сани не садись», «Бедность не порок», «Не так живи, 

как хочется». Изображение конфликта сквозь призму нравственных 

отношений и нормы в комедиях и драмах москвитянинского периода. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1 Жанр баллады в русской литературе 1810-1820-х годов Х1Х века 

2 Художественный мир комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»  

3 Поэтика лирических жанров А.С. Пушкина  

4 Русская романтическая поэма 20-ых годов 19 века: Рылеев, 

Жуковский и Пушкин.  

5 Структура и сюжет «Повестей Белкина» А.С. Пушкина 

6 Жанровое своеобразие «маленьких трагедий» А.С. Пушкина   

7 Романтическая лирика М.Ю. Лермонтова: герои и сюжеты 

8 Сюжет и композиция поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон»  

9 Тип нового романа в русской литературе 20-40-х годов Х1Х века: 

«Евгений Онегин»   Пушкина и «Герой  нашего времени» Лермонтова 

10 Романтическое и реалистическое в «Вечерах на хуторе близ 

Диканьки» Н.В. Гоголя 

11 Поэтика «петербургских повестей» Н.В. Гоголя   

12 Драматургия Н.В. Гоголя: особенности сюжета и композиции 

«Ревизора»  

13 Сюжет и композиция романа Тургенева «Дворянское гнездо» 

14 Новый герой в русской литературе первой половины 19 века: 

Инсаров Тургенева и Адуев Гончарова 

15 Поэтика комедии  А.Н. Островского 50-ых годов 19 века 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1 Периодизация русской литературы 1 половины Х1Х века: 

современные концепции. 

2 Романтизм в русской культуре начала 19 века: живопись, скульптура, 

архитектура, музыка 

3 Европейский и русский романтизм (сравнительная характеристика) 

4 К.Н. Батюшков и античность. 

5 Жанр романтической поэмы и думы в творчестве К.Ф. Рылеева 

6 Е.А. Баратынский и философский романтизм 

7 Царское Село в судьбе и творчестве русских поэтов Х1Х века 

8 А.С. Пушкин: родословная; друзья и близкие поэта; женщины в его 

судьбе; семья и потомки.   

9 Поэтика «Пиковой дамы» А.С. Пушкина 

10 Поэты пушкинской плеяды 

11 Петербург в творчестве русских романтиков ВОУД 

12 Поэтика ранних кавказских поэм М.Ю. Лермонтова 

13 Своеобразие жанра повести в творчестве М. Лермонтова («Штосс») 

14 «Тайный психологизм» И.С. Тургенева и его функции в 

«Дворянском  гнезде» 



 230 

15 А.Н. Островский и Малый театр 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТА С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1.Театр в жизни и творчестве русских писателей и поэтов.  

2.Романтизм в русской литературе XIX века: Современное состояние 

его изучения. 

3. Романтический портрет в живописи и лирике. Портретная живопись 

и жанр дружеских посланий 

4. Образ Грибоедова в романе Ю.Н. Тынянова «Смерть Вазир-

Мухтара» 

5. «Горе от ума» на сцене: современные интерпретации 

6. А.С. Пушкин: родословная, друзья и близкие поэта, женщины в его 

судьбе, семья и потомки 

7. Поэмы Пушкина 30-х годов: герой, проблематика и идейный смысл 

8. Жанровое своеобразие сказок Пушкина.  

9. Поэтика стиха М.Ю. Лермонтова 

10. Романтические повести 30-х годов (Вельтман, Сенковский, 

Погорельский) 

11. Образ Петербурга в «петербургских повестях» Н.В. Гоголя. 

12. Своеобразие композиции «Ревизора» в оценках В.И. Кулешова, 

Э.Л. Войтоловской, Н.Л. Степанова, М.Б. Храпченко, Д.П. Николаева, Ю.В. 

Манна 

13. «Записки охотника» И.С. Тургенева и натуральная школа 

14. Поэтика «Дворянского гнезда» И.С. Тургенева 

15. А.Н. Островский на театральной сцене: современные 

интерпретации 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Аношкина В.Н. Джанумов С.А. Алпатова Т.А. История русской 

литературы XIX в.: 1800-1830 гг. В 2 ч.: Ч. 2: Учебник для вузов – М.: 

Владос, 2001. – 256 с.  

2. Бабаев Э. Г. «Высокий мир аудиторий…»: Лекции и статьи по 

истории русской литературы. – М.: Медиа Мир, 2008. – 528 с. 

3. История русской литературы XIX века. Часть 2: 1840-1860 годы (под 

ред. В.И. Коровина). – М.: Владос, 2007. // http://lib.rus.ec/b/414434 

4. Лебедев Ю.В. История русской литературы XIX века. Часть 1: 1800-

1830-е годы. – М.: Просвещение, 2007. – 483 с. // http://lib.rus.ec/b/420835 

5. Манн Ю.В. Русская литература XIX в.: Эпоха романтизма. - М.: 

Аспект- Пресс, 2001. – 447с. 

http://lib.rus.ec/b/414434


 231 

Дополнительная: 

1 Аронсон М.И., Рейсер С.А. Литературные кружки и салоны. - СПб.: 

Академический проект,  2001. – 398 с. 

2 Мир Лермонтова: Коллективная монография /Под ред. М.Н. 

Виролайнен и А.А. Карпова. – СПб.: Скрипториум, 2015. – 976 с. 

3 Пушкинская  энциклопедия:  Произведения.  Вып.1. А-Д.  – СПб.: 

Нестор-История, 2009. – 520 с. 

4 Русские писатели. 1800-1917: Биограф. словарь. Т. 1-5. – М., 1989-

2007. 

5 Феномен Гоголя: Материалы Юбилейной международной научной 

конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя / Под 

ред. М. Н. Виролайнен и А. А. Карпова. - СПб.: Петрополис, 2011.- 850 с. 

5 Фомичев С. Грибоедов. Энциклопедия. - СПб.: Нестор-История, 2007.   

 

 

       

 



 232 

МАЗМҰНЫСОДЕРЖАНИЕ 

№ Пәннің аты 

Название тем 

 

1 Кәсіби қазақ тілі..................................................................................... 3 

2 Кәсіби бағытталған шет тілі .................................................................  11 

3 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы............. 24 

4 Әдебиеттануға кіріспе........................................................................... 33 

5 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы..................................................... 44 

6 Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі........................................ 57 

7 Қазақ халық ауыз әдебиеті............................................................... 70 

8 Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті........................................................ 83 

9 Қазіргі қазақ әдебиеті ....................................................................... 98 

10 Жалпы тіл білімі............................................................................... 108 

11 Профессиональный русский язык......................................................... 119 

12 Профессионально-ориентированный иностранный язык .................. 127 

13 История русской литературы ХI - XVIII веков................................... 141 

14 Синтаксис простого предложения современного русского языка... 150 

15 Синтаксис сложного предложения современного русского языка 163 

16 История русской литературы II половины ХIХ века.......................... 172 

17 Лексикология и фразеология современного русского языка............. 187 

18 Морфология современного русского языка.................................... 197 

19 Общее языкознания.......................................................................... 210 

 История русской литературы первой половины ХIХ века............... 222 

 

 

 


