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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 (370 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 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. 
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науки РК от 5 июля 2016  № 425. 
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(ғылыми және педагогикалық бағыт) 
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Автор:  

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

атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тіл білімі кафедрасының 

профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

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

атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тіл білімі кафедрасының доценті 

Абитжанова Ж. – филология ғылымдарының кандидаты, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. басындағы қазақ филологиясының 

ғылыми басымдықтары» пәнін үйренуші докторант  қоғамның дамуына 

ықпалын тигізе алатын, филологиялық, пәнаралық, іргелі, қолданбалы 

филологиялық зерттеулерді жүргізуде ғылыми-әдістемелік даярлығы 

жаһандану шарттарына сәйкес, алған білімі, ғылыми құзыреттілігі, ғылыми 

бастамашылығымен ақпаратты қоғамда қызмет ете алуы тиіс. Ол үшін ғылыми 

ортада пікір алысу дағдысы болуы, ғылыми жаңалығымен айрықшаланатын 

өзінің позициясын көрсете алуы, білімнің генерациялық өрісі болып саналатын 

филологиялық мектептердің дәстүрлерін жетілдіруді, сақтауды, ХХ ғасырдың 

басы мен ХХІ ғ. басыр басындағы қазақ тіл білімінің даму тарихын жүйелі 

білуі, лингвистикалық жаңа бағыттар мен ағымдардың қазақ тіл біліміндегі 

жалғастығын көрсете білуі міндетті. Еліміздегі және әлемдегі қоғамдық-

экономикалық алғышарттардың өзгеруі жағдайында филология ғылымдарымен 

байланыстағы пәндермен ұштастыра  ғылыми жобалар жасап, күрделі 

мәселелерді шешуге және ғылыми зерттеу жүргізудің халықаралық шарттарына 

сәйкес докторанттардың зерттеушілік, ізденімпаздық қабілетін қалыптастыра 

білуге міндетті. Осыған сай бұл пәнді меңгерген докторанттың 

құзыреттілігіне:  
- әлемдегі, қазақ қоғамындағы білімге негізделген қазіргі ақпараттық 

қоғамның басымдықтарынан хабардар бола отырып, зерттеу саласы бойынша 

жүйелі даярлығын көрсетіп, зерттеудің әдістерін меңгеруде білімділігі мен 

біліктілігін, шеберлігін таныта алуы;  

- қазіргі заманғы қазақ, орыс, әлемдік филологиялық зерттеулердің даму 

бағыттарын,  айтулы жетістіктерін саралап, даулы мәселелеріне араласа алуы 

және қазіргі заманғы жалпы филологияның теориялық-әдістемелік принциптері 
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мен филологияның дәстүрлі, жаңа, басым бағыттары, филологияның ғылыми 

мектептері туралы жүйелі түсінігі болуы, филологиялық концепцияларға, 

ғылыми идеяларға сындарлы талдау жасай алуы; 

- негізгі тіл біліміне қатысты ақпаратты түсіну, сыни талдау және 

баяндау; қазақ тілінің өміршеңдігі мен қолданыс аясына, әлеуметтік 

мәселелеріне байланысты статистикалық көрсеткіштер жасай білу, тілдік 

процестерді және қатынастарды оңтайландыру, бағалау, айқындау бойынша 

зерттеулер жобасын (дербес немесе ұжым құрамында) дайындау және жүргізу;  

- филологиялық зерттеулер үдерісін жоспарлауды, іске асыруды, реттеуді 

және отандық, шет елдегі филологияның дамуына өз үлесін қоса алуы, 

қазақстандық қоғамның дамуын шешетін проблемаларға бағытталған ғылыми 

нәтижелер ала білуі, алдыңғы қатарлы әдістерді меңгергенін байқататын өзінің 

білімі мен ғылыми жетістіктерін ғылыми ортаға, көпшілікке хабарлай алуы; 

- отандық және шет елдік ғылыми жетістіктер мен әдістемелерге сүйене 

отырып, ЖОО-да дәстүрлі, инновациялық, инфокоммуникациялық әдістемелер 

мен технологияны пайдалана алуы, оны жетілдіруге ұмтылуы, сол арқылы 

қоғам дамуына ықпал етуі жатады.   

«ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. басындағы қазақ филологиясының 

ғылыми басымдықтары» пәнін оқу барысында докторант білуі тиіс: 

- тіл білімі ғылымының мәселелер аясын шет тілінде білуі және шет тілі 

материалдарымен таныса алуы;  

- гуманитарлық білімдер жүйесіндегі тіл білімінің рөлі мен орнын 

көрсететін шет тіліндегі терминдер мен ұғымдар туралы толық түсінігі болуы;  

- танымдық процестегі білім мен мәдениеттің рөлін түсінуі және осы 

алынған білімді орыс және шет тілінде еркін баяндап беруі;  

- қазақ тіл білімінің базалық ұғымдары мен түсініктерін тіл білімінің шет 

тіліндегі категориялық аппараттары мен тұжырымдамаларымен сабақтастықта 

қарастыра алуы;  

- қазақ тілін зерттеудің теориялық мәселелерін толық игеруі және оларды 

шет тілінде еркін баяндап беруі. 

Докторант жасай алуы тиіс: 

-тілді зерттеудің тұжырымдамаларын және әдістемелік тәсілдерін шет 

тілінде еркін баяндау және ғылыми байланыс барысында тіл мәселелерін шет 

тілінде еркін тыңдап-түсіну;  

- тіл білімінің, оның ішінде қазақ тіл білімінің терминдері мен ұғымдарын 

шет тілінде еркін талдау;  

- тілді, тілтану теорияларын зерттеуде оның принциптерін, негізгі 

ұғымдар мен категорияларын шет тілінде қолдану. 

Докторант дағдылануы тиіс: 

- қазақ тіл білімін, оның даму барысындағы эволюциялық өзгерістерді 

және ғасыр тоғысындағы басымдықтарын зерттеу бойынша теориялық 

әдебиеттерді шет тіліне аударуға;  

- қазіргі қазақ тілінің теориялық мәселелерін зерттеуде жалпы тіл 

білімінің универсалды заңдылықтарына сәйкес оның категориялық аппаратын 

шет тілінде қолдануға және еркін түсінуге;  
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- қазіргі тіл біліміндегі және қазақ тіл біліміндегі мәселелерге 

дүниежүзілік лингвистикалық басым көзқарастар тұрғысынан сыни талдау 

жасау кезінде шет тілінде еркін қатынас жасай алуға және коммуникативтік 

тұрғыдан араласуға. 

Бұл пәнді меңгеретін докторанттар магистратурада оқыған  т.б. 

пәндерден алған білімдеріне сүйенеді және филологиямен байланысты 

қоғамдық және жаратылыстану пәндерінің соңғы жетістіктерін пайдаланады.  

Пререквизиттер: «ХХ ғ. мен  ХХІ ғ. басындағы қазақ тіл біліміндегі 

жаңа үрдістер», «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері». 

Постреквизиттер: қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар, қазақ тіл білімін 

оқытудағы инновациялық технологиялар, тілдегі концептуалдық бағыттар мен 

ғасыр тоғысындағы қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері мен басым үдерістер.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1 Кіріспе.  

2 Құрылымдық тіл білімінің даму бағыты мен салалары    

3 Кеңестік кеңістіктегі ортақ бағыттар мен зерттеулер 

4 Құрылымдық тіл білімінің даму бағыты мен салалары     

5 Қазақ тарихи грамматикасының қалыптасуы мен дамуы    

6 Қазақ тіл білімінде семантикалық  бағыттың басталуы, заманауи 

қайшылықтар, даму бағыттары   

7 Лебіздік грамматиканың қалыптаса бастауы, бағыттары 

8 Функционалдық грамматика туралы алғашқы зерттеулер     

9 Қазақ әдеби тілін оқытудың жүйеленуі   

10 Қазақ тілінің прагматикасының қалыптасы мен дамуы   

11 Салыстырмалы зерттеулердің ерекшелігі мен даму бағыттары     

12 Салғастырмалы тіл білімі туралы зерттеулердің дамуы    

13 Қазақ когнитологиясының қалыптасуы мен дамуы. Ғылыми еңбектерге 

шолу 

14 Мәтінтану – жаңа бағыт 

15 Қазақ тіліндегі концептік зерттеулер     

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

  

Кіріспе 

Пәннің мақсаты: ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. басындағы қазақ 

филологиясының ғылыми басымдықтарын анықтау, ғылыми тұрғыдан 

зерделеу. 

Пәннің зерттеу нысаны: ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. 

басындағы қазақ филологиясындағы негізгі ғылыми бағытты анықтайтын 

ғалымдардың зерттеулері.  

Пәннің міндеті:   
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 ХХ ғ. ІІ  жартысы мен ХХІ ғ. басына  дейінгі қазақ тілінің зерттелу 

тарихына шолу;  

 Ғылыми бағыттар мен мектептер қалыптастырған ғалымдар 

зерттеулеріне  ғылыми талдау;  

 Құрылымдық тіл білімі бойынша ғылыми салалардың қалыптасуы;  

 Қазақ әдеби тілінің зерттелуі, теориялық негізінің қалануы; 

 Қазақ тілінің тарихи грамматикасының қалыптасып, дамуын 

көрсету;  

 ХХІ ғ. 90 жылдары мен ХХІ ғ. басындағы тіл салалары мен тіл 

тарихына байланысты жазылған жаңа креативті еңбектер мен оқулықтар, жаңа 

сөздіктерді түзудегі ұстанымдар мен сөздік түзуге қажеттіліктің пайда болу 

себептеріне ғылыми талдау;  

 Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттарға ғылыми талдау; 

  

Өзге пәндер арасында алатын орны: ХХ ғасырдың екінші жартысы мен 

ХХІ ғасырдың басындағы қазақ филологиясындағы ғылыми басым бағыттар» 

атты пән құрылымдық бағытта қалыптасқан салалық бағыттармен тікелей 

байланысты бола отырып, жүйелеу, бағыттау, негіздеу, айқындау мақсатында 

оқытылады. Аталған кезеңдердегі ғылыми зерттеулер екшеліп, таразыланып, 

басты бағыттары мен басымдықтары ғылыми тұрғыдан сараланады.  

Негізгі әдістер: сипаттама, тарихи, салыстырмалы әдістер қолданылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ХХ ғасырдың ІІ жартысындағы қалыптасқан басты ғылыми 

лингвистикалық мектептер. 

Тіл мен қоғам, тіл мен діл арасындағы байланысқа жалпы сипаттама. ХХ 

ғасырдағы басты саяси жағдай. Кеңестік кеңістіктегі тіл саясаты.  Қазақ тілінің 

фонетикалық жүйесін, грамматикалық құрылысын және сөздік қорын 

сипаттаған еңбектергне ғылыми талдау.   

Ел тәуелсіздігі және қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болуы. 

Елбасы жолдауларындағы мемлекеттік тілдің бағалануы.  

 

Құрылымдық тіл білімінің даму бағыты мен салалары     

ХХ ғасырдың 50-жылдарынан кейінгі фонетика мен фонологиялық 

зерттеулер. Экспериментальды фонетиканың негізі қалануы (Ә.Жүнісбеков, 

Н.Туркпенбав, С.Татубаев, А.Кошкаров, М.Исаев, М.Жүсіпов, З.Базарбаева 

т.б.).  

60-80 жж. аралығында терминологиялық, орфографиялық, екі тілді, 

синонимиялық диалектологиялық, этимологиялық, фразеологиялық, 

түсіндірме, алфавиттік жиілік, шет тілдік сөздіктердің жарыққа шығуы. 30-дан 

астам терминологиялық сөздіктерінің түзілуі, ерекшеліктері. Қазақ тілі – ғылым 

тілі.  
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Қазақ тілі лексикологиясы мен қазақ тілінің  семасиологиялық, тарихи-

этимологиялық, аспектілері. Қостілділік және әлеуметтік лингвистика мен қос 

тілді сөздіктер (І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев, К.Аханов, Ш.Сарыбаев, Ә.Болғанбаев, 

Р.Барлыбаев, Б.Хасанов т.б.).   

Қазақ тілінің синтаксисі: синтаксистің теориялық негіздерінің 

қалыптасуы. Тарихи синтаксистің зерттелуі (Т.Қордабаев, Ә.Аблақов). Қазақ 

ауызекі сөйлеу тілі синтаксисінің зерттелуі (Р.Әмір). Жай және күрделі сөйлем 

синтаксисі (Р.Әмір, Қ.Есенов). Синтаксис және тіл мәдениеті 

(Р.Әмір,Р.Сыздық, т.б.). 

 

Қазақ тарихи грамматикасының қалыптасуы мен дамуы    

Қазақ тарихына деген қызығушылық. Көркем шығармалардың ғылыми 

зерттеулердің жандануы. 60–жылдардан кейінгі жылымық кезең. Қазақ тілінің 

тарихи грамматикасының зерттеле бастауы. С. Аманжолов жазған алғашқы 

бағдарлама. Ғ. Мұсабаев, М. Томанов, А. Аманжолов, Ғ. Айдаров, Ғ. Қалиев, Ә. 

Құрышжанов т.б. ғалымдар еңбектеріндегі тарихи зерттеулер.   

 

Қазақ тіл білімінде семантикалық  бағыттың басталуы, заманауи 

қайшылықтар, даму бағыттары   

Сөз мағынасын зерттеу және тіл саясаты.  

Қазақ сөзінің мағынасы мен мәні. Сөз семантикасын зерттеудің басталуы 

және Марр теориясының ықпалы. О. Сүлейменов – сөз мағынасы туралы.  

Сөз семантикасын зерттеу теориясын дамытудағы М. Оразовтың рөлі.  

Қазіргі кездегі семантикалық бағыттың даму жолдары. Лексикалық семантика 

және үйлесімділік трансформациясы: тілдің пассив құрамындағы лексиканы 

қолдану. Сөз мағынасының жаңғыруы. Қазақ тіліндегі лексикалық 

синтагматика.  

 

Лебіздік грамматиканың қалыптаса бастауы, бағыттары  

Тіл және сөйлеу мәдениеті ұғымы. Термин шығармашылығының ретке 

келтірілуі, орфографиялық және орфоэпиялық нормалардың жетілдірілуі, тілдің 

стилистикалық нормаларының реттелуі және айырым-белгілерінің ажыратылып 

берілуі. Баспасөз тілі, аударма және көркем шығармалар тілі, ғылыми-

техникалық әдебиет тілі зерттелуінің жолға қойылуы.  Мемтерминком және 

термин шығармашылығы. 

Әдеби тілдің фукционалдық стильдік тармақтарының зерттелуі, дамуы. 

Қазақ диаспорасының әдеби тілі туралы көзқарастар. Қытай қазақтары және 

әдеби тіл мәселесі.  

 

Функционалдық грамматика туралы алғашқы зерттеулер     

Әр түрлі тілдердің құрылымдық функциялардың дамуына 

экстралингвистикалық және ішкі тілдік факторлардың әсері (Б.Хасанов). 

Посткеңестік кезең және түркі тілдері. Қазақ тілі тәуелсіздіктен соң. 

Мемлекеттік тіл және халықаралық тіл мәртебесі. Мемлекеттік тілдің іс-

қағаздар мен ғылым ретіндегі құзіреті. Сыртқы және ішкі алмасулардың тілді 
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таратушылар өміріндегі  динамикалық процестерге жауап беруі. Тіл деңгейлері 

туралы ұғымның кеңеюі.  

 

Қазақ әдеби тілін оқытудың жүйеленуі   

Жалпытүркі және алтаистиканың күрделі мәселелерімен ұштасып 

жататын зерттеулер және қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің негізін қалаушы 

Абай, Ыбырай және қазіргі жазушылар тілінің зерттелуі (Р.Сыздықова, 

Е.Жанпейісов, т.б.). Қазақ әдеби тілінің  ғылым ретінде қалыптасу жолына 

шолу. Қазақ әдеби тілінің кезеңдерге жүйеленуі. М. Балақаев, С. Исаев, Р. 

Сыздық, М. Серғалиев еңбектеріне шолу.   

 

Қазақ тілінің прагматикасының қалыптасы мен дамуы   

Тілді зерттеудегі антропоөзектілік парадигмасы. Гумбольдт жасаған ілім. 

Қазақ тіл біліміндегі прагматикалық ізденістер. Прагматикалық зертеулердің 

маңызы. Қазіргі кезеңдегі прагматикалық зерттулер мен оның болашағы.  

 

Салыстырмалы зерттеулердің ерекшелігі мен даму бағыттары     

ХХ ғасырдың 60-70  жылдарынан бастап тереңдей зерттеле бастаған 

салыстырмалы түркі тіл білімі. Түркі тілдерін салыстыра зерттеудің қажеттілігі 

мен маңыздылығы. Салыстыра зерттеудегі тілдік ортақ белгілердің 

грамматикалық және семантикалық сипаты. Ә. Нұрмағамбетова, М. Томанов 

еңбектерінің маңызы. Қазіргі түркі тілдеріндегі семантизация мәселесі.  

 

Салғастырмалы тіл білімі туралы зерттеулердің дамуы    

Әлем бейнесі ұғымы. Әлемнің унеиверсалды және идиоэтникалық 

бейнесі. Әлемнің тілдік бейнесінің жалпыұлттық, ұжымдық, жеке, мифтік-діни 

түрлері. Типологиялық зерттеулердің маңыздылығы.  

Салғастырмалы тіл білімінің даму бағыттары мен ерекшеліктері. 

Ағылшын-қазақ, қазақ–неміс, орыс-қазақ т.б. тілдерін салыстыра зерттеудің 

өзіндік ерекшелігі.  

 

Қазақ когнитологиясының қалыптасуы мен дамуы. Ғылыми 

еңбектерге шолу 

Когнитивті лингвистика – тілдің танымдық негізі. Когнитивтік 

модельдер. Когнициялық негізгі ұғымдар.  Когнитивті терминология. Тіл және 

таңба. Жекелеген адам үшін және этнос үшін аса маңызды ұғымдар мен 

концептілерді тану лингвомәдениеттанудың негізгі мақсатын айқындайды.  

 Тілді зерттеудің жаңа әдіс-тәсілдері. Кешенді түрлері.  

 

Мәтінтану – жаңа бағыт  

Мәтін категориясы, мәтінге берілген  анықтамалардың жіктелісі. Мәтін 

түрлері мен типтері. Мәтін және мәдениет. Мәтін және тіл деңгейлері. Мәтін 

түзу амалдары. Мәтін және дискурс: ұқсастығы мен айырмашылығы.  
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Қазақ тіліндегі концептік зерттеулер     

Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа бағыттар. Лингвомәдени концептологиялық 

зерттеулер. Тілді лингвомәдени бағытта зерттеудің маңызы мен өзіндік 

ерекшеліктері. Тілге концептуалдық талдаудың негізділігі.   

 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Жиырмасыншы ғасырдағы ғылыми бағыттарға жалпы шолу;  

2. Тіл дамуы мен оның бағыттарының қалыптасуындағы тіл 

саясатының рөлі мен маңызы; 

3. Кеңестік кезеңде дамыған   тіл білімі салалары;  

4. Қазақ грамматикасының құрылымдық деңгейдегі дамуы;  

5. Тарих зерттеуші ғалымдар еңбегіне ғылыми талдау жасау;  

6. Қазақ тілінің семантикалық құрылымын зерттеген ғылыми 

еңбектерге талдау; 

7. Лебіздік грамматиканың алғашқы қарлығаш еңбектеріне шолу.     

8. Екінші тіл ретінде оқытудың ғылыми негізі 

9. Әдеби тілдің теориялық қисындары мен әдеби тілдің өміршеңдігі 

туралы ғылыми зерттеулерге шолу;  

10. Прагматикалық зерттеулердің маңызы мен басымдылығы;   

11. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасының басымдықтары; 

12. Салғастырмалы тіл білімінің мәселелері, бағыттары; 

13. Когнитологиялық зерттеулер мен таным арасындағы сабақтастық;  

14. Мәтінді зерттеудің бүгінгі бастығылыми мәселелері; 

15. Концептік зерттеулердегі бағыттар мен олардың даму жолдары. 

 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ақпарат алу және жинау, ақпараттық қор жасаудың әдістері мен 

тәсілдері.  

2. Тілді зерттеудегі жаңа әдіс мен тәсілдер. 

3. Парадигма ұғымы мен тілдегі көппарадигмалық зерттеу бағыттары. 

4. Мәтін және оның түрлері. 

5. Тілдің ұлттық корпусы ұғымы.  

6. Прагматика ұғымы мен тілдегі прагматикалық зерттеулер.  

7. Әлемнің тілдік бейнесі мен ұлттық бейнесі. 

8. Қазақ тілдесімінің көмекші құралдары.  

9. Тіл және ділдің мәдениетпен сабақтастығы. 

10. Лексикалық синтагматика  

11. Сөз тудыру мен сөзжасам мәселелері (айырмашылықтары мен 

ұқсастықтарын көрсету). 
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12. Жасанды атаулардың қатары. 

13. Этнолингвистикалық зерттеулердің қазақ тіл білімінде жүргізілуі. 

14. Ым-ишарат лингвистикасы туралы түсінік.  

15. Қазақ тіліндегі мифологиялық атаулар мен символдар сабақтастығы.  

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Сөйлеу актісі теориясының зерттелуі. 

2. Тіл және ментальділік. 

3. Әлеуметтік сауалнамалар жүргізу – тиімді әрі қызықты тәсіл. 

4. Әлеуметтік топтар тілінің тіл мәдениетіне ықпалын зерттеу жолдары. 

5. Жасанды сөздер мен атаулар туралы.  

6. Кеңестік дәуірдегі қазақ тіл білімінің зерттелуі. 

7. ХХ ғ. басындағы тілдегі өзекті мәселелер мен ғасырлар тоғысындағы 

өзекті мәселелердің үндестігі. 

8. Қазақ тіліне аралған энциклопедиялар туралы. 

9. Қазақ әдеби тілінің жаңа 15  томдық сөздігінің ерекшеліктері туралы. 

10. «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша жарық көрген 

лингвистикалық еңбектерге шолу. 

11. «Абай жолы» романындағы ым-ишараттартардың лексика-

семантикалық топтары. 

12. «Абай жолы» романындағы түстердің  берілуіне талдаулар жүргізу.  

13.  Қазақ ертегілеріндегі символдар туралы материалдар жинастыру.  

14.  Шылаулардың және көмекші сөздердің функционалдылығы – 

белсенді үдеріс белгісі. 

15. Қазақ тілі мәселелерінің баспасөз бетінде көтерілуі. Сарапатамалық 

талдау.  
 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Аманжолов С.А. Қазақ тілі теориясының негіздері. –Алматы, 2002.  

2. Салқынбай А.Б. Қазіргі қазақ тілі. – Алматы, 2012. 

3. Салқынбай А.Б. Қазақ тілі: Сөздік құрам. Сөзжасам. – Алматы, 2016. 

 

Қосымша: 

1. Қасым Б. Қазақ тіліндегі күрделі сөздер: уәждеме және аталым. 

Алматы, 2001. - 118-147 бб. 

2. Салқынбай А.Б. Тарихи сөзжасам (Семантикалық аспект): 

Монография. – Алматы: Қазақ Университеті, 1999. - 84-189 бб. 

3. Салқынбай А.Б. Шаһкәрім шыққан шың, Алматы, 2012. 

4. Салқынбай А.Б. Абай сөзінің лингвопоэтикасы. Алматы, 2016 

5. Манкеева Ж. Қазақ тіліндегі этномәдени атауларының танымдық 

негіздері. – Алматы: Жібек жолы, 2008. 

6. Момынова Б.Шәкәрім поэзиясының тілі. – Алматы: Арыс, 2008. 
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7. Момынова Б. Тілдегі жаңа бағыттар мен типтік қатынастар. – Алматы: 

Арыс, 2012. 

8. Смағұлова Г. Көркем мәтін лингвистикасы. – Алматы: Қазақ 

университеті. Оқулық. - 2010. 

9.  Қазақ тілінің грамматикасы. – Астана, 2002.  
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KFGB 7201 – ХХ ҒАСЫРДЫҢ ІІ ЖАРТЫСЫ МЕН ХХІ 

ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ФИЛОЛОГИЯСЫНЫҢ ҒЫЛЫМИ 

БАСЫМДЫҚТАРЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор:  

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

атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тіл білімі кафедрасының 

профессоры 

 

Пікір жазғандар: 

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

атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ тіл білімі кафедрасының доценті 

Абитжанова Ж. – филология ғылымдарының кандидаты, Қазақ 

мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. басындағы қазақ филологиясының 

ғылыми басымдықтары» пәнін үйренуші докторант  филологиялық, пәнаралық, 

іргелі, қолданбалы филологиялық зерттеулерді жүргізуде ғылыми-әдістемелік 

даярлығы заманауи шарттарға сәйкес, алған білімі, ғылыми құзыреттілігі, 

кәсіби бастамашылығымен қоғамда қызмет ете алуы тиіс. Докторанттың 

ғылыми ортада пікір алысу дағдысы болуы, ғылыми жаңалығымен 

айрықшаланатын өзінің позициясын көрсете алуы, білімнің генерациялық өрісі 

болып саналатын филологиялық мектептердің дәстүрлерін жетілдіруді, 

сақтауды, ХХ ғасырдың басы мен ХХІ ғ. басыр басындағы қазақ тіл білімінің 

даму тарихын жүйелі білуі, лингвистикалық жаңа бағыттар мен ағымдардың 

қазақ тіл біліміндегі жалғастығын көрсете білуі міндетті. Еліміздегі және 

әлемдегі қоғамдық-экономикалық алғышарттардың өзгеруі жағдайында 

филология ғылымдарымен байланыстағы пәндермен ұштастыра  ғылыми 

жобалар жасап, күрделі мәселелерді шешуге және кәсіби зерттеу жүргізудің 

халықаралық шарттарына сәйкес докторанттардың зерттеушілік, ізденімпаздық 

қабілетін қалыптастыра білуге міндетті. Осыған сай бұл пәнді меңгерген 

докторанттың құзыреттілігіне:  

- әлемдегі, қазақ қоғамындағы білімге негізделген қазіргі ақпараттық 

қоғамның басымдықтарынан хабардар бола отырып, зерттеу саласы бойынша 

жүйелі даярлығын көрсетіп, зерттеудің әдістерін меңгеруде кәсіби шеберлігін 

таныта алуы;  

- қазақ, орыс, әлемдік филологиялық зерттеулердің даму бағыттарын,  

жетістіктерін саралап, даулы мәселелеріне араласа алуы және қазіргі заманғы 

жалпы филологияның теориялық-әдістемелік принциптері мен филологияның 

дәстүрлі, жаңа, басым бағыттары, филологияның ғылыми мектептері туралы 
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жүйелі түсінігі болуы, филологиялық концепцияларға, ғылыми идеяларға 

кәсіби талдау жасай алуы; 

- негізгі тіл біліміне қатысты ақпаратты түсіну, сыни талдау және 

баяндау; қазақ тілінің өміршеңдігі мен қолданыс аясына, әлеуметтік 

мәселелеріне байланысты статистикалық көрсеткіштер жасай білу, тілдік 

процестерді және қатынастарды оңтайландыру, бағалау, айқындау бойынша 

зерттеулер жобасын (дербес немесе ұжым құрамында) дайындау және жүргізу;  

- филологиялық зерттеулер үдерісін жоспарлауды, іске асыруды, реттеуді 

және отандық, шет елдегі филологияның дамуына өз үлесін қоса алуы, 

қазақстандық қоғамның дамуын шешетін проблемаларға бағытталған ғылыми 

нәтижелер ала білуі, алдыңғы қатарлы әдістерді меңгергенін байқататын өзінің 

білімі мен ғылыми жетістіктерін ғылыми ортаға, көпшілікке хабарлай алуы; 

- отандық және шет елдік ғылыми жетістіктер мен әдістемелерге сүйене 

отырып, ЖОО-да дәстүрлі, инновациялық, инфокоммуникациялық әдістемелер 

мен технологияны пайдалана алуы, оны жетілдіруге ұмтылуы, сол арқылы 

қоғам дамуына ықпал етуі жатады.   

«ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. басындағы қазақ филологиясының 

ғылыми басымдықтары» пәнін оқу барысында докторант білуі тиіс: 

- тіл білімі ғылымының мәселелер аясын шет тілінде білуі және шет тілі 

материалдарымен таныса алуы;  

- гуманитарлық білімдер жүйесіндегі тіл білімінің рөлі мен орнын 

көрсететін шет тіліндегі терминдер мен ұғымдар туралы толық түсінігі болуы;  

- танымдық процестегі білім мен мәдениеттің рөлін түсінуі және осы 

алынған білімді орыс және шет тілінде еркін баяндап беруі;  

- қазақ тіл білімінің базалық ұғымдары мен түсініктерін тіл білімінің шет 

тіліндегі категориялық аппараттары мен тұжырымдамаларымен сабақтастықта 

қарастыра алуы;  

- қазақ тілін зерттеудің теориялық мәселелерін толық игеруі және оларды 

шет тілінде еркін баяндап беруі. 

Докторант жасай алуы тиіс: 

-тілді зерттеудің тұжырымдамаларын және әдістемелік тәсілдерін шет 

тілінде еркін баяндау және ғылыми байланыс барысында тіл мәселелерін шет 

тілінде еркін тыңдап-түсіну;  

- тіл білімінің, оның ішінде қазақ тіл білімінің терминдері мен ұғымдарын 

шет тілінде еркін талдау;  

- тілді, тілтану теорияларын зерттеуде оның принциптерін, негізгі 

ұғымдар мен категорияларын шет тілінде қолдану. 

Докторант дағдылануы тиіс: 

- қазақ тіл білімін, оның даму барысындағы эволюциялық өзгерістерді 

және ғасыр тоғысындағы басымдықтарын зерттеу бойынша теориялық 

әдебиеттерді шет тіліне аударуға;  

- қазіргі қазақ тілінің теориялық мәселелерін зерттеуде жалпы тіл 

білімінің универсалды заңдылықтарына сәйкес оның категориялық аппаратын 

шет тілінде қолдануға және еркін түсінуге;  
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- қазіргі тіл біліміндегі және қазақ тіл біліміндегі мәселелерге 

дүниежүзілік лингвистикалық басым көзқарастар тұрғысынан сыни талдау 

жасау кезінде шет тілінде еркін қатынас жасай алуға және коммуникативтік 

тұрғыдан араласуға. 

Бұл пәнді меңгеретін докторанттар магистратурада оқыған  т.б. 

пәндерден алған білімдеріне сүйенеді және филологиямен байланысты 

қоғамдық және жаратылыстану пәндерінің соңғы жетістіктерін пайдаланады.  

Пререквизиттер: «ХХ ғ. мен  ХХІ ғ. басындағы қазақ тіл біліміндегі 

жаңа үрдістер», «Қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері». 

Постреквизиттер: қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттар, қазақ тіл білімін 

оқытудағы инновациялық технологиялар, тілдегі концептуалдық бағыттар мен 

ғасыр тоғысындағы қазақ тіл білімінің өзекті мәселелері мен басым үдерістер.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ Тақырып атаулары 

1 Кіріспе.  

2 Құрылымдық тіл білімі: негізгі бағыттары.  

3 Кеңестік кеңістіктегі басты ғылыми зерттеулер. 

4 Құрылымдық тіл білімі: фонетикалық зерттеулер  

5 Құрылымдық тіл білімі: лексикалық  зерттеулер 

6 Құрылымдық тіл білімі: морфологиялық зерттеулер 

7 Құрылымдық тіл білімі: грамматикалық  зерттеулер 

8 Құрылымдық тіл білімі: семантикалық зерттеулер 

9 Қазақ әдеби тілін оқытудың жүйеленуі   

10 Қазақ тілінің прагматикасының қалыптасы мен дамуы   

11 Салыстырмалы зерттеулердің ерекшелігі мен даму бағыттары     

12 Салғастырмалы тіл білімі туралы зерттеулердің дамуы    

13 Қазақ когнитологиясының қалыптасуы мен дамуы.  

14 Мәтінтану бағытының негізделуі. 

15 Қазақ тіліндегі концептік зерттеулер     

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ  

  

Кіріспе 

Пәннің мақсаты: ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. басындағы қазақ 

филологиясының ғылыми басымдықтарын анықтау, кәсіптік тұрғыдан 

пайымдау.  

Пәннің зерттеу нысаны: ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. 

басындағы қазақ филологиясындағы негізгі ғылыми бағытты анықтайтын 

ғалымдардың зерттеулері.  

Пәннің міндеті:   

 ХХ ғ. ІІ  жартысы мен ХХІ ғ. басына  дейінгі қазақ тілінің зерттелу 

тарихына шолу;  



15 

 

 Ғылыми бағыттар мен мектептер қалыптастырған ғалымдар 

зерттеулеріне  ғылыми талдау;  

 Құрылымдық тіл білімі бойынша ғылыми салалардың қалыптасуы;  

 Қазақ әдеби тілінің зерттелуі, теориялық негізінің қалануы; 

 Қазақ тілінің тарихи грамматикасының қалыптасып, дамуын 

көрсету;  

 ХХІ ғ. 90 жылдары мен ХХІ ғ. басындағы тіл салалары мен тіл 

тарихына байланысты жазылған жаңа креативті еңбектер мен оқулықтар, жаңа 

сөздіктерді түзудегі ұстанымдар мен сөздік түзуге қажеттіліктің пайда болу 

себептеріне ғылыми талдау;  

 Қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттарға ғылыми талдау; 

  

Өзге пәндер арасында алатын орны: ХХ ғасырдың екінші жартысы мен 

ХХІ ғасырдың басындағы қазақ филологиясындағы ғылыми басым бағыттар» 

атты пән құрылымдық бағытта қалыптасқан салалық бағыттармен тікелей 

байланысты бола отырып, жүйелеу, бағыттау, негіздеу, айқындау мақсатында 

оқытылады. Аталған кезеңдердегі ғылыми зерттеулер екшеліп, таразыланып, 

басты бағыттары мен басымдықтары ғылыми тұрғыдан сараланады.  

Негізгі әдістер: сипаттама, тарихи, салыстырмалы әдістер қолданылады.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Кіріспе 
«ХХ ғасырдың ІІ жартысы мен ХХІ ғ. басындағы қазақ филологиясының 

ғылыми басымдықтары» пәні. Зерттеу нысаны, өзге пәндермен байланысы. Тіл 

мен қоғам, тіл мен діл арасындағы байланысқа жалпы сипаттама. ХХ 

ғасырдағы басты саяси жағдай. Кеңестік кеңістіктегі тіл саясаты.   

 

Құрылымдық тіл білімі: негізгі бағыттары     
Құрылымдық тіл білімінің негізгі ғылыми бағытын анықтайтын ғылыми 

зерттеулерге шолу. Қазақ тілінің фонетикалық жүйесін, грамматикалық 

құрылысын және сөздік қорын сипаттаған еңбектерге ғылыми талдау. Ел 

тәуелсіздігі және қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие болуы. Елбасы 

жолдауларындағы мемлекеттік тілдің бағалануы.  

 

Кеңестік кеңістіктегі басты ғылыми зерттеулер 

Қазақ тілі лексикологиясы мен қазақ тілінің  семасиологиялық, тарихи-

этимологиялық, аспектілері. Қостілділік және әлеуметтік лингвистика мен қос 

тілді сөздіктер (І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев, К.Аханов, Ш.Сарыбаев, Ә.Болғанбаев, 

Р.Барлыбаев, Б.Хасанов т.б.).   

 

Құрылымдық тіл білімі: фонетикалық зерттеулер 

ХХ ғасырдың 50-жылдарынан кейінгі фонетика мен фонологиялық 

зерттеулер. Экспериментальды фонетиканың негізі қалануы (Ә.Жүнісбеков, 
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Н.Туркпенбав, С.Татубаев, А.Кошкаров, М.Исаев, М.Жүсіпов, З.Базарбаева 

т.б.).  

 

Құрылымдық тіл білімі: лексикалық зерттеулер. 

ХХ ғасырдың 50-жылдарынан кейінгі лексикалық зерттеулер. 

60-80 жж. аралығында терминологиялық, орфографиялық, екі тілді, 

синонимиялық диалектологиялық, этимологиялық, фразеологиялық, 

түсіндірме, алфавиттік жиілік, шет тілдік сөздіктердің жарыққа шығуы. 30-дан 

астам терминологиялық сөздіктерінің түзілуі, ерекшеліктері. Қазақ тілі – ғылым 

тілі.  

 

Құрылымдық тіл білімі: морфологиялық зерттеулер. 

Н.Сауранбаев, С. Аманжолов оқулықтарына шолу, А. Ысқақов, Ы. 

Маманов ғылыми зерттеулеріне ғылыми талдау.  Көркем шығармалардың 

ғылыми зерттеулердің жандануы. 60–жылдардан кейінгі жылымық кезең. Қазақ 

тілінің тарихи грамматикасының зерттеле бастауы. С. Аманжолов жазған 

алғашқы бағдарлама. Ғ. Мұсабаев, М. Томанов, А. Аманжолов, Ғ. Айдаров, Ғ. 

Қалиев, Ә. Құрышжанов т.б. ғалымдар еңбектеріндегі тарихи зерттеулер.   

 

Құрылымдық тіл білімі: грамматикалық  зерттеулер 

Қазақ тілінің синтаксисі: синтаксистің теориялық негіздерінің 

қалыптасуы. Тарихи синтаксистің зерттелуі (Т.Қордабаев, Ә.Аблақов). Қазақ 

ауызекі сөйлеу тілі синтаксисінің зерттелуі (Р.Әмір). Жай және күрделі сөйлем 

синтаксисі (Р.Әмір, Қ.Есенов). Синтаксис және тіл мәдениеті 

(Р.Әмір,Р.Сыздық, т.б.). 

 

Құрылымдық тіл білімі: семантикалық зерттеулер  
Сөз мағынасын зерттеу және тіл саясаты.  

Қазақ сөзінің мағынасы мен мәні. Сөз семантикасын зерттеудің басталуы 

және Марр теориясының ықпалы. Сөз семантикасын зерттеу теориясын 

дамытудағы М. Оразовтың рөлі.  Қазіргі кездегі семантикалық бағыттың даму 

жолдары. Лексикалық семантика және үйлесімділік трансформациясы: тілдің 

пассив құрамындағы лексиканы қолдану. Сөз мағынасының жаңғыруы. Қазақ 

тіліндегі лексикалық синтагматика.  

 

Қазақ әдеби тілін оқытудың жүйеленуі   

Жалпытүркі және алтаистиканың күрделі мәселелерімен ұштасып 

жататын зерттеулер және қазақтың ұлттық жазба әдеби тілінің негізін қалаушы 

Абай, Ыбырай және қазіргі жазушылар тілінің зерттелуі (Р.Сыздықова, 

Е.Жанпейісов, т.б.). Қазақ әдеби тілінің  ғылым ретінде қалыптасу жолына 

шолу. Қазақ әдеби тілінің кезеңдерге жүйеленуі. М. Балақаев, С. Исаев, Р. 

Сыздық, М. Серғалиев еңбектеріне шолу.   
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Қазақ тілінің прагматикасының қалыптасы мен дамуы   

Тілді зерттеудегі антропоөзектілік парадигмасы. Гумбольдт жасаған ілім. 

Қазақ тіл біліміндегі прагматикалық ізденістер. Прагматикалық зертеулердің 

маңызы. Қазіргі кезеңдегі прагматикалық зерттулер мен оның болашағы.  

 

Салыстырмалы зерттеулердің ерекшелігі мен даму бағыттары     

ХХ ғасырдың 60-70  жылдарынан бастап тереңдей зерттеле бастаған 

салыстырмалы түркі тіл білімі. Түркі тілдерін салыстыра зерттеудің қажеттілігі 

мен маңыздылығы. Салыстыра зерттеудегі тілдік ортақ белгілердің 

грамматикалық және семантикалық сипаты. Ә. Нұрмағамбетова, М. Томанов 

еңбектерінің маңызы. Қазіргі түркі тілдеріндегі семантизация мәселесі.  

 

Салғастырмалы тіл білімі туралы зерттеулердің дамуы    

Әлем бейнесі ұғымы. Әлемнің унеиверсалды және идиоэтникалық 

бейнесі. Әлемнің тілдік бейнесінің жалпыұлттық, ұжымдық, жеке, мифтік-діни 

түрлері. Типологиялық зерттеулердің маңыздылығы.  

Салғастырмалы тіл білімінің даму бағыттары мен ерекшеліктері. 

Ағылшын-қазақ, қазақ–неміс, орыс-қазақ т.б. тілдерін салыстыра зерттеудің 

өзіндік ерекшелігі.  

 

Қазақ когнитологиясының қалыптасуы мен дамуы. Ғылыми 

еңбектерге шолу 

Когнитивті лингвистика – тілдің танымдық негізі. Когнитивтік 

модельдер. Когнициялық негізгі ұғымдар.  Когнитивті терминология. Тіл және 

таңба. Жекелеген адам үшін және этнос үшін аса маңызды ұғымдар мен 

концептілерді тану лингвомәдениеттанудың негізгі мақсатын айқындайды.  

 Тілді зерттеудің жаңа әдіс-тәсілдері. Кешенді түрлері.  

 

Мәтінтану бағытының негізделуі 

Мәтін категориясы, мәтінге берілген  анықтамалардың жіктелісі. Мәтін 

түрлері мен типтері. Мәтін және мәдениет. Мәтін және тіл деңгейлері. Мәтін 

түзу амалдары. Мәтін және дискурс: ұқсастығы мен айырмашылығы.  

 

Қазақ тіліндегі концептік зерттеулер     

Қазіргі қазақ тіліндегі жаңа бағыттар. Лингвомәдени концептологиялық 

зерттеулер. Тілді лингвомәдени бағытта зерттеудің маңызы мен өзіндік 

ерекшеліктері. Тілге концептуалдық талдаудың негізділігі.   

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Жиырмасыншы ғасырдағы ғылыми бағыттарға жалпы шолу;  

2. Тіл дамуы мен оның бағыттарының қалыптасуындағы тіл 

саясатының рөлі мен маңызы; 

3. Кеңестік кезеңде дамыған   тіл білімі салалары;  
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4. Қазақ грамматикасының құрылымдық деңгейдегі дамуы;  

5. Қазақ тілінің семантикалық құрылымын зерттеген ғылыми 

еңбектерге талдау; 

6. Қазақ тілі фонетикасын зерттеген ғалымдар еңбектеріне талдау;  

7. Қазақ тілі лексикологиясын зерттеген ғалымдар еңбектеріне талдау;  

8. Қазақ тілі грамматикасын зерттеген ғалымдар еңбектеріне талдау;  

9. Екінші тіл ретінде оқытудың ғылыми негізі 

10. Әдеби тілдің теориялық қисындары мен әдеби тілдің өміршеңдігі 

туралы ғылыми зерттеулерге шолу;  

11. Прагматикалық зерттеулердің маңызы мен басымдылығы;   

12. Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасының басымдықтары; 

13. Салғастырмалы тіл білімінің мәселелері, бағыттары; 

14. Когнитологиялық зерттеулер мен таным арасындағы сабақтастық;  

15. Мәтінді зерттеудің бүгінгі бастығылыми мәселелері; 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА  

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Ақпарат алу және жинау, ақпараттық қор жасаудың әдістері мен 

тәсілдері.  

2. Тілді зерттеудегі жаңа әдіс мен тәсілдер. 

3. Парадигма ұғымы мен тілдегі көппарадигмалық зерттеу бағыттары. 

4. Мәтін және оның түрлері. 

5. Тілдің ұлттық корпусы ұғымы.  

6. Прагматика ұғымы мен тілдегі прагматикалық зерттеулер.  

7. Әлемнің тілдік бейнесі мен ұлттық бейнесі. 

8. Қазақ тілдесімінің көмекші құралдары.  

9. Тіл және ділдің мәдениетпен сабақтастығы. 

10. Лексикалық синтагматика  

11. Сөз тудыру мен сөзжасам мәселелері (айырмашылықтары мен 

ұқсастықтарын көрсету). 

12. Жасанды атаулардың қатары. 

13. Этнолингвистикалық зерттеулердің қазақ тіл білімінде жүргізілуі. 

14. Ым-ишарат лингвистикасы туралы түсінік.  

15. Қазақ тіліндегі мифологиялық атаулар мен символдар сабақтастығы.  

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Сөйлеу актісі теориясының зерттелуі. 

2. Тіл және ментальділік. 

3. Әлеуметтік сауалнамалар жүргізу – тиімді әрі қызықты тәсіл. 

4. Әлеуметтік топтар тілінің тіл мәдениетіне ықпалын зерттеу 

жолдары. 

5. Жасанды сөздер мен атаулар туралы.  
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6. Кеңестік дәуірдегі қазақ тіл білімінің зерттелуі. 

7. ХХ ғ. басындағы тілдегі өзекті мәселелер мен ғасырлар 

тоғысындағы өзекті мәселелердің үндестігі. 

8. Қазақ тіліне арналған энциклопедиялар туралы. 

9. Қазақ әдеби тілінің жаңа 15  томдық сөздігінің ерекшеліктері 

туралы. 

10. «Мәдени мұра» бағдарламасы бойынша  жарық көрген 

лингвистикалық еңбектерге шолу. 

11. «Абай жолы» романындағы ым-ишараттартардың лексика-

семантикалық топтары. 

12. «Абай жолы» романындағы түстердің  берілуіне талдаулар жүргізу.  

13. Қазақ ертегілеріндегі символдар туралы материалдар жинастыру.  

14. Шылаулардың және көмекші сөздердің функционалдылығы – 

белсенді үдеріс белгісі. 

15. Қазақ тілі мәселелерінің баспасөз бетінде көтерілуі. Сарапатамалық 

талдау.  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина «Научные доминанты русской филологии второй половины 

ХХ – начала XXI веков»     (NDF 7201) является обязательным компонентом 

образовательной программы подготовки докторантов PhD по специальности 

6D020500 – Филология /Русская филология/ (научное и педагогическое 

направление).  

Теоретическая и научно-методологическая подготовка докторантов-

филологов способствует обеспечению их профессиональной компетентностью 

и социальной мобильностью в области фундаментальных, прикладных 

филологических и междисциплинарных исследований в условиях 

глобализации, перехода к информационному обществу, основанному на 

знаниях.  

Данная дисциплина  предполагает  изучение доминирующих теорий и 

направлений в русской филологии второй половины ХХ – начала XXI веков, их 

проблематики, истоков, особенностей формирования и перспектив 

дальнейшего развития. 

Содержание Типовой программы  включает в себя темы 

общефилологического характера (лингвистические, литературоведческие),  

направленные на повышение общего уровня профессиональной подготовки 

филолога, на совершенствование  ключевых компетенций по специальности. 

Молодой специалист должен понимать, что появление новых 

филологических направлений знаменует смену научных парадигм. И это 

связано со стремлением объяснить язык как глобальное средство 

коммуникации, всесторонне описать его во всех проявлениях. Новые научные 

направления и исследования разрабатываются и совершенствуются в 
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соответствии с требованиями современной науки и жизни общества в целом, 

что также актуализирует необходимость их изучения.  

Компетенции 

В результате изучения курса докторанты должны 

Знать: 

- метаязык и метасловарь современной русской филологии;  

- традиционные и новые филологические направления, концепции, 

научные школы филологии; 

-основные принципы и подходы современной русской филологии 

(лингвистики и литературоведения); 

- современные научные парадигмы в русистике и их особенности; 

 - теоретические и прикладные методы исследований в современной 

филологической  науке. 

Уметь:  

- критически анализировать научные идеи, концепции в филологии; 

- синтезировать новые идеи, обобщать и классифицировать их; 

- активно, продуктивно использовать и распространять новые знания; 

- применять концептуальный и методический аппарат современной 

филологии в научных исследованиях; 

Иметь навыки: 

- применения методов доминирующих направлений филологии в 

собственных научных исследованиях;  

- трансформирования приобретенных филологических знаний на 

теоретическую базу при решении конкретных научных проблем; 

- решения проблем диссертационного исследования с учетом основных 

положений и принципов  доминирующих и новых направлений русской 

филологии.  

Пререквизиты: дисциплины «Актуальные проблемы русского 

языкознания», «Актуальные проблемы русского литературоведения». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 

 Введение 

1 Традиционные, прикладные и инновационные научные методики и 

технологии в современной филологии. Дискуссионные вопросы 

современных казахстанских, российских, мировых филологических 

исследований. 

2 Антропоцентрический подход в современной науке. 

3 Теория языковой личности. 

4 Языковая картина мира в современной русистике. 

5 Концепт и его сущность в современной науке.  

6 Теория дискурса в современной филологической науке. 

7 Теоретическая и прикладная филология в информационном 
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пространстве ХХI в. 

8 Актуальные проблемы современной мифопоэтики. 

9 Психоаналитическая теория в современном литературоведении. 

Символический код, метаязык психоаналитической критики. 

10 Основные аспекты современной компаративистики. Контактно-

генетический и сравнительно-типологический методы исследований. 

11 Структурно-семиотический метод в современной филологии.  

12 Современные парадигмы филологических исследований  и  проблема 

интертекста. 

13 Гендерные исследования в филологии. 

14 Постмодернистские методологии исследования культуры и литературы. 

15 Нарратология как литературоведческая дисциплина Коммуникативные  

аспекты в литературоведении и эстетике XX-XXI вв.: проблема «автор» 

и «читатель». 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

В настоящее время особенно остро стоит вопрос подготовки всесторонне 

развитого специалиста нового формата. В этой связи в рамках послевузовского 

образования особенно важно расширение диапазона научных знаний по 

специальности, правильное их понимание и применение в теоретической и 

практической части диссертационного исследования, решения поставленных 

проблем с учетом современных научно-методических требований. 

Данная дисциплина способствует совершенствованию и формированию 

умений и навыков научного поиска, анализа и синтеза, обобщения, сравнения  и 

сопоставления, компрессии, отбора, классификации необходимой научной  

информации   у будущих специалистов в области русской филологии. 

Объект исследования: научные доминанты русской филологии второй 

половины ХХ – начала XXI веков. 

Методы изучения дисциплины: наблюдение, диалектический, 

описательный, сравнительно-сопоставительный,  концептуальный анализ. 

Цель курса – ознакомить докторантов с доминирующими теориями и 

направлениями русской филологии второй половины XX – начала XXI веков, 

основными положениями, понятийно-терминологическим аппаратом 

современной русской филологии. 

Задачи курса:  

- охарактеризовать основные принципы и черты современной 

полипарадигмальной филологии; 

- познакомить с доминирующими филологическими направлениями, их 

моделями постановки и решения проблем;  

- охарактеризовать  проблематику и научный аппарат современной 

русской филологии;  



23 

 

- определить сущность актуальных проблем русской филологии, 

охарактеризовать направления их решения в новых лингвистических 

дисциплинах. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Традиционные, прикладные и инновационные научные методики и 

технологии в современной филологии. Дискуссионные вопросы 

современных казахстанских, российских, мировых филологических 

исследований.  
Основные принципы и доминанты современной русской филологии. 

Предмет дисциплины, ее цели и задачи. Научная парадигма как модель 

постановки и решения проблемы. Новые парадигмы современной русистики. 

Антропоцентрическая парадигма. Доминирующие научные направления 

русской филологии. Принципы рассмотрения художественного текста 

различными научными школами.   

 

Антропоцентрический подход в современной науке.  
Антропоцентрический подход в науке, цель и задачи, основные понятия. 

Подход к художественному тексту с антропоцентрических позиций в 

филологических исследованиях. Проблема языковой личности в филологии,  

психологии, философии. Репрезентация языковой личности в его дискурсе. 

Современные научные исследования, посвященные реализации  

антропоцентрического подхода в  русской филологической науке.  

 

Теория языковой личности.  

Теория языковой личности, ее разработка с позиций современной 

русистики. Языковая личность, речевая личность, коммуникативная личность. 

Психоглосса как единица языкового сознания, ее виды. Проблемы 

индивидуально-авторской картины мира в рамках теории языковой личности и 

учения о национальной картине мира.  Типология языковых личностей.  

Языковая личность и художественный образ. Творческая билингвальная 

личность как способ описания художественного образа первичной культуры на 

языке приобретенной культуры. 

 

Языковая картина мира в современной русистике.  

Понятие «языковая картина мира». Языковая картина мира и другие 

картины мира. Ключевые идеи русской языковой картины мира. 

Идиоэтнический характер языковой картины мира. Контаминированная 

языковая картина мира. Языковая картина мира и художественная картина 

мира: точки пересечения и различия. Корпус прецедентных текстов как 

парадигма образцовых текстов национальной культуры. 

«Литературоцентричность» русской культуры. Языковая картина мира и 

проблемы перевода.  
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Концепт и его сущность в современной науке.  

Термин «концепт», его основные толкования. Сущность языкового 

сознания, ментальность. Языковая категоризация и концептуализация 

действительности. Типология концептов. Полевая модель концепта. Концепт и 

слово. Концепт как узловая точка дискурса. Концептуальное пространство 

дискурса. Концептосфера русской культуры, ее отражение в языке и 

литературе. Ключевые концепты русской и евразийской лингвокультур.  

Заимствование концепта, возникновение нового концепта, изменение 

значимости концепта в культуре.  

 

Теория дискурса в современной филологической науке.  
Основные понятия и постулаты теории дискурса в современной науке. 

Теория речевой коммуникации. «Анализ дискурса» как самостоятельная 

дисциплина. Термин «дискурс»: дискурс как текст, актуализированный в 

определенных условиях; дискурс как дискурсивная практика. Знаковый 

характер дискурса. Универсальные черты дискурса. Структурные компоненты 

дискурса. Трехуровневая организация дискурса. Лингвокультурные 

характеристики дискурса. Типы дискурсов: художественный, политический, 

полемический, религиозный, спортивный, экономический, научный, 

мифологический, студенческий, молодежный и др. Соотношение дискурса, 

традиционных понятий и индивидуального языка (стиль Пушкина, стиль 

Достоевского).   

 

Теоретические, прикладные и инновационные исследования в 

современной русской филологии. 

Национальные корпуса текстов и корпусная лингвистика. Национальный 

корпус русского языка. Филологические исследования на базе Национального 

корпуса русского языка. Корпусные методики преподавания филологических 

дисциплин. Информационные технологии в научно-исследовательской работе 

филолога. Типология информационных технологий. Технологии виртуальной 

реальности. Информационные, телекоммуникационные технологии и 

образовательные системы.  

Формы и функции электронной коммуникации (блог, форум, чаты, 

электронная почта). Глобальная система Интернет как вид электронной 

коммуникации. Компьютерное представление текста. Гипертекст как особый 

вид письменной коммуникации. Основные категории и функции гипертекста: 

содержательные, формально-строевые, функциональные, прагматические. 

Методы изучения гипертекста, уровни его лингвистического анализа.  

 

Теоретические аспекты современной мифопоэтики.  

Основные источники мифологического направления. Наследие 

мифологической школы и современная мифопоэтика в  филологических  

исследованиях. Неомифологизм   как одно из главных направлений культурной 

ментальности ХХ века. Восприятие классической литературы как  основы для 
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нового мифотворчества. Неомифологическое сознание в русской прозе и 

поэзии конца ХХ-начала ХХI веков.   

 

Психоаналитическая теория в современном литературоведении. 

Символический код, метаязык психоаналитической критики. 

Приемы и «опорные моменты» психоаналитической интерпретации 

художественного текста. Теории психоанализа в трудах основателей метода З. 

Фрейда, К.-Г. Юнга. Новая эпоха в развитии  теории психоанализа в 

литературоведении США, Франции, Германии  (А. Адлер, Дж. Крач, Ф. 

Прескот, А. Тридон, К. Эйкен,  Ж. Лакан, Ж. Деррида и другие исследователи). 

Сложность понятийного аппарата психоаналитического литературоведения. 

Метаязык психоаналитической критики: бессознательное, комплекс, либидо, 

инцест, кастрация, эрос, танатос, эдипов комплекс, архетип и т.п. 

 

Основные аспекты современной компаративистики. Контактно-

генетический и сравнительно-типологический методы исследований.  
Теоретические и практические основы  сравнительного 

литературоведения. Методика сравнительного анализа литератур.  Концепции 

сравнительного литературоведения и филологическая наука второй половины 

ХХ – начала ХХI века. Терминологический аппарат компаративистики. 

Полигенетичность литературных явлений. Прямые и обратные литературные 

связи (воздействие-восприятие-воздействие). 

 

Структурно-семиотический метод в современной филологии. Понятия 

знака и знаковой системы в семиотике. Общие закономерности знаковых 

систем. Предметное и смысловое значение знака. Символ и знак. Типы 

знаковых систем: естественные, образные, языковые, системные записи,  

кодовые системы. Художественный язык как вторичная знаковая система.  

Школы и направления семиотики во второй половине ХХ – начала  XXI века 

(французская школа семиотики и структурализма; Тартуская семиотическая 

школа; Московская семиотическая школа; Польская семиотическая школа и 

др.). Постструктурализм: основные концепции, понятийный аппарат. Критика и 

преодоление структурализма.  Критика западно-европейской метафизики и ее 

логоцентризма в постструктурализме. Осмысление ограниченности 

структуралистского метода. Деконструктивизм как литературно-критическая 

практика  постструктурализма. Йельская школа (П. де Ман, Дж. Х. Миллер, Дж. 

Хартман и Х. Блум). 

 

Современные парадигмы филологических исследований  и  проблема 

интертекста. 

История и теория интертекстуальности. Проблема интертекстуальности в 

художественном тексте. Понятие «интертекстуальность»  в трудах    Ю. 

Кристевой, Р. Барта,  Ю.С.Степанова,  Н. Пьеге-Гро и др. Классификация 

интертекстуальных элементов и межтекстовых связей. Интертекстуальные 

элементы. Функции интертекста в произведениях.  Внешняя и внутренняя 
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интертекстуальность. Формы эксплицитных и имплицитных 

интертекстуальных пересечений  текстов. 

 

Гендерные исследования в филологии. 

Понятие «гендер» и научный контекст его возникновения. 

Дифференциация понятий «пол» и «гендер». Гендер как социокультурный 

конструкт. Сущность «гендерного подхода». Эволюция от феминистских и 

женских исследований. Теоретико-методологические основы и практика 

интерпретаций. Гендерная социология и гендерные репрезентации в культуре. 

Главные задачи гендерного литературоведения. «Женский текст» в лирике и 

прозе ХIХ–ХХI веков. Художественная специфика проявления женской 

субъективности.  

«Академическое» литературоведение и «гендерные штудии»: дискуссия о 

целесообразности обособления гендерного аспекта. Взгляды зарубежных и 

отечественных исследователей на этапы развития гендерного 

литературоведения. Первые попытки феминистского анализа литературного 

текста (В. Вулф, К. Милле). Психоаналитическая и постмодернистская 

концепции «женственности» (Р. Барт,  Ж. Деррида и др.).  

 

Постмодернистские методологии исследования культуры и 

литературы. 

Постмодернистский  дискурс в современной литературе. Формирование 

представлений об «эпохе постмодерна» в зарубежных философских, 

эстетических и литературно-критических концепциях. Соотношение понятий 

«постструктурализм» и «постмодернизм» (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Делез, И. 

Хассан и др.). Литературно-критические дискуссии о постмодернизме в России. 

Понятие «другой литературы». Концепции российских теоретиков 

постмодернизма. Историко-литературные представления о постмодернизме (Н. 

Маньковская, М. Липовецкий, М. Эпштейн, Г. Нефагина, О. Богданова и др.). 

Постмодернистские тенденции в современной прозе и поэзии.  Соотношение 

понятий «постструктурализм» и «постмодернизм». Литературно-критические 

дискуссии о постмодернизме в России. Постмодернистские тенденции в 

современной прозе и поэзии. 

 

Нарратология как литературоведческая дисциплина.  

Нарратология как ветвь науки о литературе в изучении 

повествовательных произведений. Промежуточное положение  между  

структурализмом и рецептивной  эстетикой и рецептивной  критикой. 

Дефиниции «повествователь», «нарратор», «наррация», «нарратив». Пересмотр 

основных  концепций теории повествования с начала ХХ века в нарратологии. 

Основные положения нарратологии: коммуникативное понимание природы 

литературы,  нарративные  уровни, проблема дискурса и др. Нарратология и 

понятие «точка зрения» (идеологическая, фразеологическая, психологическая 

(субъективная), пространственно-временная). Формы и функции нарратива. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Металингвистика. Понятие научной парадигмы. 

2. Доминирующие теории современной русистики. 

3. Естественная (наивная) лингвистика. 

4. Языковая личность и национальный характер. 

5. Ключевые идеи русской языковой картины мира. 

6. Концептофера русской культуры. 

7. Типология дискурсов. 

8. Языковое творчество современных писателей. 

9. Гендерная филология. 

10. Электронная коммуникация. Гипертекст. 

11. Опыт анализа и интерпретации художественного произведения в 

аспекте интертекстуальности.  

12. Метод мифопоэтического анализа в современной филологии. 

13. Обсуждение содержания научной статьи/глав из работы о 

структурализме/постмодернизме.  

14. Обсуждение  содержания научной статьи/глав из работы о гендерном 

литературоведении.  

15. Обсуждение содержания научной статьи/глав из работ о 

нарратологических исследованиях в современной филологии. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Концепт и концептосфера (на материале художественных 

произведений). 

2. Концептуальные метафоры. 

3. Лингвокультурный типаж. Методика его исследования. 

4. Идиоэтнический характер языковой концептуализации.  

5.  Функции новообразований в произведениях современных писателей, 

поэтов.  

6. Электронная коммуникация как особая коммуникативная среда.  

7. Языковая виртуальная личность в коммуникативном пространстве 

Интернета. 

8. Гендерные исследования в русской филологии. 

9. Дискурс, текст, контекст. 

10.  Структурализм и постмодернизм. 

11. Семиотика: история и знаковость. 

12. Социально-политические аспекты гендерных исследований.  

13. Инновационные методы научного исследования. 

14. Художественный дискурс и его специфика. 

15. Миф, символ в современной филологической науке.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 

1. Реализация антропоцентрического принципа в русской филологии. 

2. Репрезентация языковой картины мира. 

3. Репрезентация языковой личности в  русском художественном 

тексте. 

4. Современные ученые о дискурсе и его статусе. 

5. Основные трактовки понятия «концепт». 

6. Феноменологическая теория Эдмунда Гуссерля. 

7. Концепция карнавальной культуры в работах Михаила Бахтина. 

8. Мир магии в книге Джеймса Джорджа Фрэзера «Золотая ветвь». 

9. Структурализм и семиотика Ю. Лотмана: история и знаковость. 

10. Тезис о «смерти человека» в археологии гуманитарных наук М. Фуко. 

11. Феномен постмодернизма в работах Ж.-Ф. Лиотара. 

12. Ж. Бодрийяр как теоретик постмодерна. 

13. Социально-политические воззрения структурализма. 

14. Русская школа семиотики (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.). 

15.  Деформация традиционных жанров в современной поэзии.  

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Введение в гендерные исследования. Ч. 1и Ч. 2.Учебное пособие. 

Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ; – СПб. Алетейя , – 2001. 

2. Ильенко С.Г. Русистика: Избранные труды. СПб: РГПУ им. А.И. 

Герцена, 2003. – 674 с. 

3. Караулов Ю.Н. Русский язык и русская языковая личность. – М.: 

Изд-во ЛКИ, 2007. – 264 с. 

4. Лотман М.Ю. Семиосфера. – СПб.,  2000. –704 с. 

5. Маньковская Н.Б. Эстетика постмодернизма. – СПб.: Алетейя, 

2000. – 347 с. 

 

Дополнительная: 

1. Абишева У.К. Неореализм в русской литературе в 1900-1910 гг. 

Монография. – М.: Изд-во Московского ун-та, 2005. – 286 с. 

2. Алефиренко Н.Ф. «Живое» слово: Проблемы функциональной 

лексикологии. – М.: Флинта : Наука, 2009. – 344 с. 

3. Бахтикиреева У.М. Творческая билингвальная личность 

(особенности русского текста автора тюркского происхождения). – Астана: 

Изд-во «ЦБОиМИ», 2009. – 259 с. 

4. Богданова О.В. Постмодернизм в контексте современной русской 

литературы (60 – 90-е годы ХХ века – начало ХХI века). – СПб., 2004. – 716 с. 
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5. Болдырев Н.Н. Когнитивная семантика. Введение в когнитивную 

лингвистику: курс лекций. Изд. 4-е, испр., доп. – Тамбов: ТГУ им. Г.Р. 

Державина, 2014.  – 236 с. 

6. Жаналина Л.К. Актуальные проблемы языкознания. – Алматы, 

2006. 

7. Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М.: 2004. –  

256 с. 

8. Карабулатова И.С., Шаймерденова Н.Ж., Авакова Р.А., Ниязова 

Г.М. Этнолингвистика евразийского континуума: теория и практика. – М.: 

РУДН, 2009. – 376 с. 

9. Рязанцева Т.И. Гипертекст и электронная коммуникация. – М.: 

Эдиториал УРСС, 2010. – 256 с. 

10.  Туманова А.Б. Контаминированная языковая картина мира в 

художественном дискурсе писателя-билингва. Монография. – Алматы, 2010. – 

260 с. 

11.  Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности. – М.: ЛКИ, 

2008. – 240 с. 

12.  Сабитова З.К. Гендерная оппозиция в языке: диахронический 

аспект: Учебное пособие. – Алматы: Қазақ университеті, 2007. – 157 с. 

13. Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму / 

Пер. с франц. составление и вступ. ст. Г.К. Косикова. – М.: Прогресс, 2000. – 

536c. 

14. Успенский Б.А. Поэтика композиции. - СПб.: Азбука, 2000. - 348 с.  

15. Шмид B. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. – 

312 с. 
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NDF 7201 – НАУЧНЫЕ ДОМИНАНТЫ РУССКОЙ ФИЛОЛОГИИ 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ – НАЧАЛА XXI ВЕКОВ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Абишева У.К. – доктор филологических наук, профессор  кафедры 

русской филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

Туманова А.Б. – доктор филологических наук, профессор  кафедры 

русской филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Мадиева Г.Б. –  доктор филологических наук, профессор Казахского 

национального университета им. аль-Фараби 

Сафронова Л.В. -– доктор филологических наук, профессор Казахского 

национального педагогического университета им. Абая 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Дисциплина «Научные доминанты русской филологии второй 

половины ХХ – начала XXI веков»  

(NDF 7201) является обязательным компонентом образовательной 

программы подготовки докторантов 

гуманитарных наук по специальности 6D020500 – Филология 

(профильное направление).  

Теоретическая и научно-методологическая подготовка докторантов-

филологов способствует обеспечению их профессиональной компетентностью 

и социальной мобильностью в области фундаментальных, прикладных 

филологических и междисциплинарных исследований в условиях 

глобализации, перехода к информационному обществу, основанному на 

знаниях.  

Данная дисциплина  предполагает  изучение доминирующих теорий и 

направлений в русской филологии второй половины ХХ – начала XXI веков, их 

проблематики, истоков, особенностей формирования и перспектив 

дальнейшего развития. 

Содержание Типовой программы включает в себя темы 

общефилологического характера (лингвистические, литературоведческие),  

направленные на повышение общего уровня профессиональной подготовки 

филолога, на совершенствование  ключевых компетенций по специальности. 

Молодой специалист должен понимать, что появление новых 

филологических направлений знаменует смену научных парадигм. И это 

связано со стремлением объяснить язык как глобальное средство 

коммуникации, всесторонне описать его во всех проявлениях. Новые научные 

направления и исследования разрабатываются и совершенствуются в 
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соответствии с требованиями современной науки и жизни общества в целом, 

что также актуализирует необходимость их изучения.  

Компетенции. 

В результате изучения курса докторанты должны 

Знать: 

- метаязык и метасловарь современной русской филологии;  

- традиционные и новые филологические направления, концепции, 

научные школы филологии; 

-основные принципы и подходы современной русской филологии 

(лингвистики и литературоведения); 

- современные научные парадигмы в русистике и их особенности; 

 - теоретические и прикладные методы исследований в современной 

филологической  науке. 

Уметь:  

- критически анализировать научные идеи, концепции в филологии; 

- синтезировать новые идеи, обобщать и классифицировать их; 

- активно, продуктивно использовать и распространять новые знания; 

 -применять концептуальный и методический аппарат современной 

филологии в научных исследованиях; 

Иметь навыки: 

- применения методов доминирующих направлений филологии в 

собственных научных исследованиях;  

- трансформирования приобретенных филологических знаний на 

теоретическую базу при решении конкретных научных проблем; 

- решения проблем диссертационного исследования с учетом основных 

положений и принципов  доминирующих и новых направлений русской 

филологии.  

 

Пререквизиты: дисциплины «Актуальные проблемы русского 

языкознания», «Актуальные проблемы русского литературоведения». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название раздела 

 Введение 

1 Традиционные, прикладные и инновационные научные методики и 

технологии в современной филологии. Дискуссионные вопросы 

современных казахстанских, российских, мировых филологических 

исследований. 

2 Антропоцентрический подход в современной науке. 

3 Теория языковой личности. 

4 Языковая картина мира в современной русистике. 

5 Концепт и его сущность в современной науке.  

6 Теория дискурса в современной филологической науке. 
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7 Актуальные проблемы современной мифопоэтики. 

8 Психоаналитическая теория в современном литературоведении. 

Символический код, метаязык психоаналитической критики. 

9 Структурно-семиотический метод в современной филологии.  

10 Современные парадигмы филологических исследований  и  проблема 

интертекста. 

11 Гендерные исследования в филологии. 

12 Постмодернистские методологии исследования культуры и 

литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

В настоящее время особенно остро стоит вопрос подготовки всесторонне 

развитого специалиста нового формата. В этой связи в рамках послевузовского 

образования особенно важно расширение диапазона научных знаний по 

специальности, правильное их понимание и применение в теоретической и 

практической части диссертационного исследования, решения поставленных 

проблем с учетом современных научно-методических требований. 

Данная дисциплина способствует совершенствованию и формированию 

умений и навыков научного поиска, анализа и синтеза, обобщения, сравнения  и 

сопоставления, компрессии, отбора, классификации необходимой научной  

информации   у будущих специалистов в области русской филологии. 

Объект исследования: научные доминанты русской филологии второй 

половины ХХ – начала XXI веков. 

Методы изучения дисциплины: наблюдение, диалектический, 

описательный, сравнительно-сопоставительный,  концептуальный анализ. 

Цель курса – ознакомить докторантов с доминирующими теориями и 

направлениями русской филологии второй половины XX – начала XXI веков, 

основными положениями, понятийно-терминологическим аппаратом 

современной русской филологии. 

Задачи курса:  

- охарактеризовать основные принципы и черты современной 

полипарадигмальной филологии; 

- познакомить с доминирующими филологическими направлениями, их 

моделями постановки и решения проблем;  

- охарактеризовать  проблематику и научный аппарат современной 

русской филологии;  

- определить сущность актуальных проблем русской филологии, 

охарактеризовать направления их решения в новых лингвистических 

дисциплинах. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Традиционные, прикладные и инновационные научные методики и 

технологии в современной филологии. Дискуссионные вопросы 

современных казахстанских, российских, мировых филологических 

исследований.  

Основные принципы и доминанты современной русской филологии. 

Предмет дисциплины, ее цели и задачи. Научная парадигма как модель 

постановки и решения проблемы. Новые парадигмы современной русистики. 

Антропоцентрическая парадигма. Доминирующие научные направления 

русской филологии. Принципы рассмотрения художественного текста 

различными научными школами.   

 

Антропоцентрический подход в современной науке.  
Антропоцентрический подход в науке, цель и задачи, основные понятия. 

Подход к художественному тексту с антропоцентрических позиций в 

филологических исследованиях. Проблема языковой личности в филологии,  

психологии, философии. Репрезентация языковой личности в его дискурсе. 

Современные научные исследования, посвященные реализации  

антропоцентрического подхода в  русской филологической науке.  

 

Теория языковой личности.  
Теория языковой личности, ее разработка с позиций современной 

русистики. Языковая личность, речевая личность, коммуникативная личность. 

Психоглосса как единица языкового сознания, ее виды. Проблемы 

индивидуально-авторской картины мира в рамках теории языковой личности и 

учения о национальной картине мира.  Типология языковых личностей.  

Языковая личность и художественный образ. Творческая билингвальная 

личность как способ описания художественного образа первичной культуры на 

языке приобретенной культуры. 

 

Языковая картина мира в современной русистике.  

Понятие «языковая картина мира». Языковая картина мира и другие 

картины мира. Ключевые идеи русской языковой картины мира. 

Идиоэтнический характер языковой картины мира. Контаминированная 

языковая картина мира. Языковая картина мира и художественная картина 

мира: точки пересечения и различия. Корпус прецедентных текстов как 

парадигма образцовых текстов национальной культуры. 

«Литературоцентричность» русской культуры. Языковая картина мира и 

проблемы перевода.  

 

Концепт и его сущность в современной науке.  

Термин «концепт», его основные толкования. Сущность языкового 

сознания, ментальность. Языковая категоризация и концептуализация 
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действительности. Типология концептов. Полевая модель концепта. Концепт и 

слово. Концепт как узловая точка дискурса. Концептуальное пространство 

дискурса. Концептосфера русской культуры, ее отражение в языке и 

литературе. Ключевые концепты русской и евразийской лингвокультур.  

Заимствование концепта, возникновение нового концепта, изменение 

значимости концепта в культуре.  

 

Теория дискурса в современной филологической науке.  
Основные понятия и постулаты теории дискурса в современной науке. 

Теория речевой коммуникации. «Анализ дискурса» как самостоятельная 

дисциплина. Термин «дискурс»: дискурс как текст, актуализированный в 

определенных условиях; дискурс как дискурсивная практика. Знаковый 

характер дискурса. Универсальные черты дискурса. Структурные компоненты 

дискурса. Трехуровневая организация дискурса. Лингвокультурные 

характеристики дискурса. Типы дискурсов: художественный, политический, 

полемический, религиозный, спортивный, экономический, научный, 

мифологический, студенческий, молодежный и др. Соотношение дискурса, 

традиционных понятий и индивидуального языка (стиль Пушкина, стиль 

Достоевского).   

 

Теоретические аспекты современной мифопоэтики.  

Основные источники мифологического направления. Наследие 

мифологической школы и современная мифопоэтика в  филологических  

исследованиях. Неомифологизм   как одно из главных направлений культурной 

ментальности ХХ века. Восприятие классической литературы как  основы для 

нового мифотворчества. Неомифологическое сознание в русской прозе и 

поэзии конца ХХ-начала ХХI веков.   

 

Психоаналитическая теория в современном литературоведении. 

Символический код, метаязык психоаналитической критики. 

Приемы и «опорные моменты» психоаналитической интерпретации 

художественного текста. Теории психоанализа в трудах основателей метода З. 

Фрейда, К.-Г. Юнга. Новая эпоха в развитии  теории психоанализа в 

литературоведении США, Франции, Германии  (А. Адлер, Дж. Крач, Ф. 

Прескот, А. Тридон, К. Эйкен,  Ж. Лакан, Ж. Деррида и другие исследователи). 

Сложность понятийного аппарата психоаналитического литературоведения. 

Метаязык психоаналитической критики: бессознательное, комплекс, либидо, 

инцест, кастрация, эрос, танатос, эдипов комплекс, архетип и т.п. 

 

Структурно-семиотический метод в современной филологии. Понятия 

знака и знаковой системы в семиотике. Общие закономерности знаковых 

систем. Предметное и смысловое значение знака. Символ и знак. Типы 

знаковых систем: естественные, образные, языковые, системные записи,  

кодовые системы. Художественный язык как вторичная знаковая система.  

Школы и направления семиотики во второй половине ХХ – начала  XXI века 
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(французская школа семиотики и структурализма; Тартуская семиотическая 

школа; Московская семиотическая школа; Польская семиотическая школа и 

др.). Постструктурализм: основные концепции, понятийный аппарат. Критика и 

преодоление структурализма.  Критика западно-европейской метафизики и ее 

логоцентризма в постструктурализме. Осмысление ограниченности 

структуралистского метода. Деконструктивизм как литературно-критическая 

практика  постструктурализма. Йельская школа (П. де Ман, Дж. Х. Миллер, Дж. 

Хартман и Х. Блум). 

 

Современные парадигмы филологических исследований  и  проблема 

интертекста. 

История и теория интертекстуальности. Проблема интертекстуальности в 

художественном тексте. Понятие «интертекстуальность»  в трудах    Ю. 

Кристевой, Р. Барта,  Ю.С.Степанова,  Н. Пьеге-Гро и др. Классификация 

интертекстуальных элементов и межтекстовых связей. Интертекстуальные 

элементы. Функции интертекста в произведениях.  Внешняя и внутренняя 

интертекстуальность. Формы эксплицитных и имплицитных 

интертекстуальных пересечений  текстов. 

 

Гендерные исследования в филологии. 

Понятие «гендер» и научный контекст его возникновения. 

Дифференциация понятий «пол» и «гендер». Гендер как социокультурный 

конструкт. Сущность «гендерного подхода». Эволюция от феминистских и 

женских исследований. Теоретико-методологические основы и практика 

интерпретаций. Гендерная социология и гендерные репрезентации в культуре. 

Главные задачи гендерного литературоведения. «Женский текст» в лирике и 

прозе ХIХ–ХХI веков. Художественная специфика проявления женской 

субъективности.  

«Академическое» литературоведение и «гендерные штудии»: дискуссия о 

целесообразности обособления гендерного аспекта. Взгляды зарубежных и 

отечественных исследователей на этапы развития гендерного 

литературоведения. Первые попытки феминистского анализа литературного 

текста (В. Вулф,        К. Милле). Психоаналитическая и постмодернистская 

концепции «женственности» (Р. Барт,  Ж. Деррида и др.).  

Постмодернистские методологии исследования культуры и 

литературы. 

Постмодернистский  дискурс в современной литературе. Формирование 

представлений об «эпохе постмодерна» в зарубежных философских, 

эстетических и литературно-критических концепциях. Соотношение понятий 

«постструктурализм» и «постмодернизм» (Р. Барт, М. Фуко, Ж. Делез, И. 

Хассан и др.). Литературно-критические дискуссии о постмодернизме в России. 

Понятие «другой литературы». Концепции российских теоретиков 

постмодернизма. Историко-литературные представления о постмодернизме (М. 

Липовецкий, М. Эпштейн, Н.Б. Маньковская, Г. Нефагина, О.В. Богданова и 

др.). Постмодернистские тенденции в современной прозе и поэзии.  
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Соотношение понятий «постструктурализм» и «постмодернизм». Литературно-

критические дискуссии о постмодернизме в России. Постмодернистские 

тенденции в современной прозе и поэзии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Металингвистика. Понятие научной парадигмы. 

2. Доминирующие теории современной русистики. 

3. Естественная (наивная) лингвистика. 

4. Языковая личность и национальный характер. 

5. Ключевые идеи русской языковой картины мира. 

6. Концептофера русской культуры. 

7. Типология дискурсов. 

8. Языковое творчество современных писателей. 

9. Гендерная филология. 

10. Электронная коммуникация. Гипертекст. 

11. Опыт анализа и интерпретации художественного произведения в 

аспекте интертекстуальности.  

16. Метод мифопоэтического анализа в современной филологии. 

17. Обсуждение  содержания научной статьи/глав из работы о 

структурализме/постмодернизме.  

18. Обсуждение  содержания научной статьи/глав из работы о гендерном 

литературоведении.  

19. Обсуждение содержания научной статьи/глав из работ о 

нарратологических исследованиях в современной филологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Концепт и концептосфера (на материале художественных 

произведений). 

2. Концептуальные метафоры. 

3. Лингвокультурный типаж. Методика его исследования. 

4. Идиоэтнический характер языковой концептуализации.  

5. Функции новообразований в произведениях современных 

писателей, поэтов.  

6. Электронная коммуникация как особая коммуникативная среда.  

7. Языковая виртуальная личность в коммуникативном пространстве 

Интернета. 

8. Гендерные исследования в русской филологии. 

9. Дискурс, текст, контекст. 

10. Структурализм и постмодернизм. 

11. Семиотика: история и знаковость. 

12. Социально-политические аспекты гендерных исследований.  

13. Инновационные методы научного исследования. 
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14. Художественный дискурс и его специфика. 

15. Миф, символ в современной филологической науке.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ  

ПОД РУКОВОДСТВОМ  ПРЕПОДАВАТЕЛЯ  

 

1. Реализация антропоцентрического принципа в русской филологии. 

2. Репрезентация языковой картины мира. 

3. Репрезентация языковой личности в  русском художественном 

тексте. 

4. Современные ученые о дискурсе и его статусе. 

5. Основные трактовки понятия «концепт». 

6. Феноменологическая теория Эдмунда Гуссерля. 

7. Концепция карнавальной культуры в работах Михаила Бахтина. 

8. Мир магии в книге Джеймса Джорджа Фрэзера «Золотая ветвь». 

9. Структурализм и семиотика Ю. Лотмана: история и знаковость. 

10. Тезис о «смерти человека» в археологии гуманитарных наук М. Фуко. 

11. Феномен постмодернизма в работах Ж.-Ф. Лиотара. 

12. Ж. Бодрийяр как теоретик постмодерна. 

13. Социально-политические воззрения структурализма. 

14. Русская школа семиотики (Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский и др.). 

15. Деформация традиционных жанров в современной поэзии.  
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филологиясының ғылыми басымдықтары (бейіндік бағыт)............. 
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