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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 (190 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. 

 

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 190).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

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 имени аль-Фараби, 2017 
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KTBZhB 5301 – ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Автор: 

Әлкебаева Д.А. – филология ғылымдарының докторы, қазақ тіл білімі 

кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 
Манкеева Ж. – филология ғылымдарының докторы, профессор 

А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі  институты 

Смағұлова Г. – филология ғылымдарының докторы, профессор әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі тіл ғылымы әртүрлі ғылым салаларының өзара 

ықпалдастығымен, бір-біріне әсерімен, жан-жақтылығымен және 

көптарамдылығымен ерекшеленеді. Тілді зерттеуде антропоөзектік ұстаным 

алдыңғы қатарға шығып, тілдің иесі ұлттың ойлау ерекшелігімен, тарихи-

әлеуметтік, танымдық болмысымен, ділімен, мәдениетімен байланыстырып 

зерттеу кең етек алды. Әлемдік тіл білімінде болып жатқан өзгерістер оның 

бір саласы ретінде қазақ тіл біліміне де әсерін тигізбей қойған жоқ. Қазақ тілі 

және оны зерттейтін тіл ғылымы ХХ ғасырдың соңғы онжылдықтарынан бері 

қарай жаңа даму белесін басынан өткізіп отыр. Оған көптеген 

экстралингвистикалық факторлар да әсерін тигізді. Олардың негізгілері: 

қазақ халқының егенмендік алуы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие 

болуы, тіл туралы заңның шығуы, мемлекеттік деңгейде тілді дамытуға 

бағытталған түрлі құжаттардың қабылдануы, т.б. 

Қазақ тілінің қолданыс аясының кеңеюі оны қатысымдық, танымдық, 

функционалдық, прагматикалық тұрғыдан тыңғылықты зерттеудің 

қажеттілігін туғызды. Осыған байланысты қазақ тіл білімінде функционалды, 

когнитивтік, этнолингвистикалық, прагматикалық, елтаным-

мәдениеттанымдық, қолданбалы т.б. тіл ғылымының бағыттары туып 

қалыптасты, дамыды. Тілді зерттеуде жаңа ақпараттық технологиялар, тың 

әдіс-тәсілдер пайда болды.  

Қазақ тіл білімінің  жаңа бағыттары  пәні бойынша осы жаңа бағыттар 

туралы толық ғылыми ақпараттар мен олардың зерттеу ұстанымдары мен 

ғылыми – теориялық мәселелері талданып, ғылыми концепциялары 

айқындалып нақты түсінік пен білім қалыптастырылады. Оның бұдан 
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былайғы даму бағыттары, тенденциялары сарапталады, қазіргі қазақ тіл 

ғылымының алдында тұрған міндеттер, өзекті мәселелер қарастырылады. 

Пән 2 жылдық магистранттың қазіргі тіл білімінің жаңа бағыттарын 

талдап, түсінуге, өзінің ғылыми-тәжірибелік зерттеу жұмыстарында 

пайдалана алу қабілеттерін дамытуға және зерттеу жұмыстарына бағыт-

бағдар беріп, кәсіби білімі жоғары маман ретінде қалыптасуына көмектеседі.  

«Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары» пәнін оқу барысында магистрант 

білуі тиіс: 

- жалпы тіл біліміндегі, қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттарға 

арналған ғылыми әдебиеттермен, ондағы теориялық тұжырымдармен, 

концепциялармен танысып, оларды меңгеруі тиіс; 

- теориялық білімдерін практикалық қолданбалы мақсаттағы 

жұмыстармен ұштастыра білуі  тиіс; 

- тіл біліміндегі жаңа технологиялар мен әдіс-тәсілдерді меңгеруі 

тиіс. 

Магистрант жасай алуы тиіс: 

- әлемдік, отандық тіл ғылымдары дамуындағы жаңа тұжырымдар 

мен концепцияларды сыни тұрғыдан қарастырып, өзінің ғылыми 

көзқарастарын ғылыми форумдар мен семинарларда, конференцияларда 

еркін жеткізе білуі; 

- тіл ғылымындағы әртүрлі бағыттар негізінде алған білімдерін 

өзара ұштастыра отырып аналитикалық талдау жасай алу, осы негізде өз 

білімдерін кеңейтіп, тереңдете алу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін ғылыми мақалалар 

мен диссертациялық жұмыстарды жазуда еркін пайдалана білу. 

Магистрант дағдылануы тиіс: 

- алған білімдерін көпшілікке жеткізе білуге, әріптестері мен 

ғылыми мамандардың алдында өз көзқарастарын дәлелдей алуға; 

- алған білімдерін одан әрі жетілдіруге, тереңдетуге; 

- алған білімдері негізінде жаңадан туындаған күрделі мәселелерді 

шеше алуға дағдылануы тиіс. 

Құзіретті болуы тиіс: тіл білімінің жаңа бағыттарын терең түсініп, 

алған білімдерін өздерінің зерттеу жұмыстарында және пәнді оқыту 

жұмыстарында пайдалана білу;  

Пәннің пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика, 

морфология, синтаксис), қазақ тілінің тарихы, жалпы тіл білімі. 

Пәннің постреквизиттері: Қазақ тіл білімі дамуының жаңа бағыттары.    

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ Бөлім атауы 

1 Қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттар олардың пайда болуының 

алғышарттары, негізгі белгілері  

2 Қазіргі тіл ғылымының құрылымдық лингвистикадан жаңа бағыттарға 
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өтуінің жалпы сипаттамасы.  

3 Функционалды-коммуникативтік теориялардың қалыптасуы.  

4 Қазақ тіл біліміндегі функционалды зерттеулердің негізгі ғылыми 

ұстанымдары 

5 Қазіргі тіл ғылымының этнолингвистика саласы  

6 Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері  

7 Функционалды – прагматикалық бағыттардың ғылыми – теориялық 

концепциялары.  

8 Тілдер арасындағы мәдени  байланыс-қатынастардың өзара әлеуметтік 

бағыттармен арақатынасы  

9 Ғылыми парадигмадағы мәтін теориясы  

10 Дискурстану мәселелері 

11 Когнитивті тіл ғылымы және оның қолданбалы аспектісі  

12  Сөз мәдениетінің жаңа бағыттары  

13 Тілді зерттеудегі прагматика мәселелерінің ғылыми концепциялары  

14 Психолингвистика мәселелері  

15 Қолданбалы тіл ғылымының жаңа бағыттары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

Қазіргі тіл ғылымының басты сипаттарын ғылым салаларының өзара 

ықпалдастығы, бірін-бірі толықтырып байытатын теориялардың көптігі, 

антропоөзектілігі, когнитивтік және функционалдық бағыттылығы 

анықтайды. Мұның өзі тілге бұрынғы біржақты көзқарасты өзгертті. Тілдің 

тек өзін, «тілді тіл үшін» зерттеу тіл ғылымының өткен тарихы болып қалды. 

Антропоөзектік ұстаным бойынша, тіл иесі ұлттың ойлау, дүниені тану,  

тұрмыс-салт ерекшелігімен, мәдениетімен тікелей байланысты, олай болса 

тілді ұлттың барлық бітім-болмысымен бірлікте зерттеу қажет. Ал 

функционалдық ұстаным бойынша, тілді оның атқаратын қызметімен 

байланыстырып зерттеу маңызды. Міне, тілді танып-білудегі осындай 

көзқарастар тіл ғылымында түрлі бағыттар мен теорияларды туғызды. 

Магистрант оларды танып-біліп қана қоймай, сын елегінен өткізіп, өзіндік 

пайымдау-тұжырымдыр жасай білуі тиіс.  

Пәннің мазмұны қазіргі тіл ғылымындағы көптеген теорияларды 

жүйелеп, ғылыми білімдер жүйесін игеруге, олардың методологиялық 

негіздерін тануға көмектеседі. Қазіргі тіл білімінің жай-күйінен мағлұмат 

беретін еңбектерді талдап, курстық және магистрлік жұмыстарға қажет 

материалдарды сұрыптауға және зерттеу әдістерін таңдауға бағыт береді.   

Пәннің мақсаты: магистранттарды жаңа ғылыми теорияларды, 

концепцияларды талдап, олардың методологиялық негіздерін, өзекті 
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мәселелерін анықтау арқылы қазіргі тіл ғылымының жай-күйі туралы 

білімдер жүйесімен қаруландыру.  

Пәннің міндеттері:  

- магистранттарды ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға үйретіп, 

тіл туралы қазіргі ғылыми білімдерін жүйелеуге көмектесу; 

- әртүрлі теориялардың терминдік жүйесімен, олардың 

жетістіктерімен қаруландыру; 

- жаңа теориялар мен концепциялардың методологиялық 

негіздерімен, тілді зерттеудің әдіс-тәсілдерімен таныстыру; 

- қазіргі қазақ және әлем тілдеріндегі белсенді үдерістерді 

түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттар олардың пайда 

болуының алғышарттары, негізгі белгілері 

Қазіргі тіл ғылымының көп парадигмалығы мен ықпалдастығы. Шет ел 

тіл ғылымындағы ғылыми бағыттар. Қазіргі тіл ғылымы парадигмасындағы 

қазақ тіл ғылымы. 

Қазіргі тіл ғылымының негізгі мәселелері мен оның дамуының басым 

бағыттары.  

 

Қазіргі тіл ғылымының құрылымдық лингвистикадан жаңа 

бағыттарға өтуінің жалпы сипаттамасы. 

Жүйелілік және функционалдылық ұстанымдары. Жүйелі-құрылымдық 

тіл білімі мен функционалды тіл білімі.  Антропоөзектік немесе этноөзектілік 

ұстанымы. Қазақ және әлемдік тіл біліміндегі этнолингвистиканың дамуы.  

Танымдық (когнитивтік) ұстаным. Тілді зерттеудің когнитивтік 

үлгілері (моделдері). Әлемнің тілдік бейнесі, тілдік тұлға үлгісі (моделі). 

 

Функционалды-коммуникативтік  теориялардың қалыптасуы. 

Тіл ғылымының функционалды парадигмасы. Тілді функционалдық 

тұрғыдан зерттеудегі қызмет және қызмет ету ұғымдары. Орыс, еуропа, 

америка тіл ғылымдарындағы функционалды мектептер. Грамматикалық 

құрылым-категориалды құбылыстардың әр түрлі жүйелі-құрылымдық, 

морфологиялық, синтаксистік, лексико-грамматикалық және әр түрлі 

деңгейлі тілдік жүйе.  

Функционалдық грамматика-айтылым мазмұнын беруде тілдік 

жүйедегі әр категориялық мағыналардың әр түрлілігі. 

 

Қазақ тіл біліміндегі функционалды зерттеулердің негізгі ғылыми 

ұстанымдары  
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Функционалды теориялардың түрлері. Қазақ тіл біліміндегі 

функционалды-коммуникативтік аспектідегі зерттеулер. Грамматикалық 

единицалардың функциолануы. Сөйлеуші айтылатын ойды беруде қажетті 

грамматикалық құралдарды, соның ішінде ситуацияға байланысты 

айтылымдағы негізгі ойды берудегі мүмкін болатыны, құралдар мен 

амалдарды таңдауы. Грамматикалық единицалардың берілуіне 

категориялардың абстрактілі- грамматикалық үлгілері, құрылым-схемалар, 

сөйлеушінің осы үлгілері, модельдері. 

 

Қазіргі тіл ғылымының этнолингвистика саласы.  
Тіл мен этнос тарихының, оның мәдениетінің байланысы. 

Қазақстандағы этнолингвистиканың даму бағыттары. Тілді зерттеудің 

мәдениеттанымдық, елтанымдық аспектілері.Тілдік тұлға мәселесі. Тілді 

этнос мәдениетімен байланысты зерттеу. Салыстырмалы 

лингвомәдениеттаным, оның қолданбалы аспектілері.   

Адамның коммуникативтік қызметі және тілдің өмір сүру формалары. 

Тілдегі табиғилық пен мәдениліктің қарым-қатынасы, коммуникативті -

функционалды бағыттары атап айтқанда,  тіл және дін, олар сананың үлгілері 

ретінде. Ұлттық сөз сөйлеу қызметі, ұлттық-тілдік саясат, айтылым 

мазмұнын оның семантикасын және семантикалық белгілері. Контекст пен 

ситуация. 

 

Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері 

Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері салаыстыра отырып 

негіздеу. Тілдің ішкі қасиеттері мен сыртқы лингвистиканың байланысы. 

Құрылымдық салалар бойынша және функционалды сала бойынша анықтау. 

   

Функционалды – прагматикалық бағыттардың ғылыми – 

теориялық концепциялары. Функционалдық грамматика- прагматика 

теориясының байланысы, шығу төркіні мен прагматиканың бсақа ғылым 

салаларымен байланысы. Әр тектес ғылым салаларымен байланысы айтылым 

мазмұнын беруде тілдік жүйедегі әр түрлі грамматикалық формалар мен 

конструкциялардың функциолану және прагматикалық  заңдылығы мен 

ережелерін сипаттауға бағытталуы. 

 

Тілдер арасындағы мәдени  байланыс-қатынастардың әлеуметтік 

бағыттармен арақатынасы. 

 Мәдениетаралық коммуникация туралы көзқарастар. Тілдік 

қатынастардың әлеуметтік-мәдени шарттары. Қостілділік, көптілділік, 

қостілділік- көптілділік жағдайындағы тілдердің өзара әсерлесуі, 
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жақындасуы. Тілдік байланыстар және мәдениетаралық қарым-қатынастар, 

олардың тиімді, тиімсіз жақтары.  

Ғылыми парадигмадағы мәтін теориясы мәселесі.  

Мәтін теориясы дамуының негізгі бағыттары. Мәтін лингвистикасы, 

мәтін грамматикасы, мәтін стилистикасы, дискурс мәселелері. Мәтіннің 

негізгі бірліктері, грамматикалық құрылымы. Мәтіннің жанрлық-тілдік 

ұйымдасуы. Мәтіннің прагматикалық, когнитивтік-семантикалық, 

грамматикалық категориялары және оның ұйымдасу деңгейлері. Мәтіннің 

актуалды мүшеленуі.  

 

Дискурстану мәселелері.  
Дискурстың тіл бірлігі және үдеріс түріндегі ерекшелігі. Дискурс 

теориясының методологиялық негіздері және дискурсты зерттеудегі әдістер.  

Дискурс теориясы туралы ғылыми көзқарастарды жүйелеу. Дискурс туралы 

әлемдік және шетелдік ғылыми зерттеулерге шолу. Дискурс, мәтін және 

гипермәтін.  

 

Когнитивті тіл ғылымы және оның қолданбалы аспектісі.  

Когнитивті тіл ғылымы туралы ғылыми – концепциялар.  Қазақ 

тіліндегі зерттеулерге ғылыми сипаттама беру. Негізгі зертеу әдістері. 

Когнитивтік қызметтің механизмі. Дүниені тілдік концептуалдандырудағы 

грамматикалық және семантикалық категориялар. Когнитивтік 

лингвистикадағы мағына мен білім, білімнің түрлері, бірліктері, жүйесі 

жалпы сипаттамасы.  

 

Сөз мәдениетінің жаңа бағыттары.  

Қазақ сөз мәдениетін көтерудің қазіргі кезде өзектілігі. Сөз 

мәдениетінің аспектілері мен қазақ тіл біліміндегі проблемалары. 

Қазіргі қазақ тіліндегі белсенді үдерістер және оларды зерттеудің 

маңызы. Тілдік норма және тілдік бірліктердің варианттылығы. Лексиканың, 

фразеологияның, сөзжасамдық жүйенің, морфология мен синтаксистің 

дамуындағы негізгі тенденциялар. Ауызша тіл мен жазбаша тілдің өзара 

әсері.  Графика мәселесі. Тіл экологиясы мәселесі және оны шешудің 

жолдары.  

 

Тілді зерттеудегі пргаматикалық ұстанымдары.  

Прагматиканың шығу арналарын семантика, синтактика, прагматика 

арқылы жүйелеу. 

Қазіргі тіл ғылымындағы прагматкиалық зерттеулердің маңызы. 

Семиотикалық теориялар, олардың даму тарихы. Тұлғашыл, риторикалық 

және культурологиялық бағыттар.  

Фунукционалды стилистика.  Прагмастилистика. Оның даму тарихы, 

қазіргі жайы және келешегі.  
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Психолингвистика мәселелері.   

Психолингвистикалық зерттеулердің теориялық, практикалық мәні. 

Сөзді туғызу, түсіну, тілдерді үйренудің психологиялық негіздерінің 

зерттелуі, олардың мазмұны. Психолингвистика деректерін 

лингводидактикалық мәселелерді шешуде пайдалану. 

 

Қолданбалы тіл ғылымының жаңа бағыттары.  

Статистикалық, компьютерлік лингвистиканың дамуы. Қазақ мәтінінің 

квантитативті құрылымы, мәтін мазмұнын формалдау, қазақ тілінің «Тіл – 

қазына» атты компьютерлік қорын жасау, қазақ тілінің ұлттық мәтіндер 

корпусын құру т.б. қолданбалы тіл таным мәселелерінің қарастырылуы. 

Қолданбалы тіл ғылымының жетістіктерін туындап отырған жаңа 

мәселелерді шешуде пайдалану. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі тіл білімінің басым бағыттарын белгілейтін факторлар.  

2. Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени, даму 

бағыттарын белгілейтін құжаттар, олардың қазақ тіл біліміне беретін 

бағдары. 

3. Қазақ тіл ғылымындағы қазіргі зерттеулер болашақта өзгеруіне 

болжау сипаттамасы. Қазіргі тіл ғылымының зерттеу методологиясы мен 

әдістері. 

4. Тілді зерттеудегі ғылымдардың бір-біріне әсері мен ықпалдастығы  

5. Қазақ тілінің бүгінгі социологиялық жай-күйі, оның зерттелуі.  

6. Психолингвистика проблемалары, зерттелу жайы.  

7. Тілді зерттеудегі ғылымдардың бір-біріне әсері мен ықпалдастығы.  

8. Қазіргі қоғамдағы сөз мәдениеті мәселелері. 

9. Функционалды лингвистиканың жаңа бағыттары. 

 10. Мәтін лингвистикасының жаңа бағыттары.  

  11.Тіл біліміндегі «әлемнің тілдік бейнесі» концепциясы. 

12.  Қазіргі заманғы тіларалық және мәдениетаралық қарым-

қатыныстар, олардың тілдік қолданысқа тигізетін әсері.  

13. Сөз мәдениетін жетілдірудің жаңа бағыттары. 

14. Қазіргі тіл біліміндегі лингвокультурологиялық зерттеулер 

15. Қазіргі тіл біліміндегі когнитивтік теориялар. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Тіл ғылымындағы жаңа әдістер мен технологиялар. 
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2. Қазақ тіліндегі жаңа бағыттарға арналған қазақ ғалымдарының 

ғылыми зерттеулеріне шолу. 

3. Қазақстандағы тілдік жағдаят: бұрынғы және қазіргі жайына 

аналитикалық талдау жасаңыз 

4. Тіл экологиясын туғызатын факторларды әлемдік тіл 

экологиясымен салыстырмалы талдау  

5. Социолингвистикалық зерттеулердің әдістеріне сипаттама 

беріңіз.  

6. Мәдениетаралық қатысым теориясы.  

7. Функционалдылық ұстанымы және функционалды бағыттар. 

8. Когнитивті лингвистиканың негізгі бірліктері. 

9. Дискурстың  түрлеріне  талдау жасаңыз.  

10.  Тіл ғылымындағы «жүйе» және «құрылым» ұғымдарына 

түсініктеме беріңіз.  

11.  Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.  

12.  Функционалды-коммуникативтік теориялар.  

13. Социолингвистикалық зерттеулерге талдау жасап, оларда 

қаралатын мәселерді анықтаңыз.  

14. Лингомәдениеттанымдағы антропоөзектілік, этноөзектілік 

ұстанымдары. 

15. Мәтін лингвистикасының негізгі проблемалары.  

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН  ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстандағы қазіргі тілдік жағдаят, оны анықтайтын құжаттар.  

2. Тілді зерттеуде ғылыми проблемалардың туындауы, оларды 

шешудің жолдары.  

3. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне байланысты туындайтын 

лингвистикалық мәселелері. 

4. Коммуникативтік талаптардың сипаты және олардың тіл 

жүйесіне әсері.  

5. Қазақ тілі тарихын зерттеудегі актуалды мәселелер. 

6. Сөзді туғызу, түсіну, тілдерді үйренудің психологиялық 

негіздерінің зерттелуі.  

7. Психолингвистикалық зерттеулердің теориялық, практикалық 

мәні. 

8. Тілді жұмсалымдық тұрғыдан зерттеу мен жүйе ретінде 

зерттеудің айырмашылықтары мен ұқсастықтары.  

9. Тілді зерттеудегі диахрония мен синхрония.  

10. Тілдік қызметтің түрлері және олардың зерттелуі. 

11. Тілді зерттеудегі семасиологиялық және онимасиологиялық 

бағыттар. 



11 

 

12. Тілдік контакт теориясы. 

13. Қазіргі тіл ғылымы парадигмасындағы қазақ тіл білімі.  

14. Коммуникативтік-функционалды синтаксис теориясы.  

15. Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. – Алматы, 2014. 

2. Жаңабекова А. Функционалды грамматиканың метатілі. – 

Алматы, 2012.  

3. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. Оқу құралы. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2013. 

4. Қазақ тілінің функционалды грамматикасының өзекті мәселелері. 

Ғылыми жинақ. Алматы: Қазақ университеті. - 2013. -137 б 

5. Жұбанов А.Қ. Қазақ тіл білімі: қолданбалы лингвистика. – 

Алматы, 2012. 

 

Қосымша: 

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

2006. 

2. Сулейменова Э.Д. Актуальные проблемы казахстанской 

лингвистики. – Алматы, 2001. 

3. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. І , ІІ томдар. – 

Алматы, 2010-2011. 

4. Қазақ тілі функционалды грамматикасының өзекті мәселелері. – 

Алматы: «Қазақ университеті» 2013. 

5. Шалабай Б. Қазақ тілінің стилистикасы, - Алматы, 2007.  

6. Қайдаров Ә.Т. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: «Ана тілі», 

1998.  

7. Әлкебаева Д.  Сөз мәдениеті. – Алматы, 2014. 

8. Ислам А. Лингвомәдениеттану: тіл мәдениет контексінде. – 

Алматы – Астана, 2004.  

9. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – 

М, 2001. 

10. Манкеева Ж.А. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық 

негіздері. – Алматы, 2008. 

11. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері. – 

Алматы: «Ғылым», 1998. 



12 

 

KTBZhB 5301 – ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНІҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Әлкебаева Д.А. – филология ғылымдарының докторы, қазақ тіл білімі 

кафедрасының профессоры 

 

Пікір жазғандар: 
Манкеева Ж. – филология ғылымдарының докторы, профессор 

А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі  институты 

Смағұлова Г. – филология ғылымдарының докторы, профессор әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі тіл ғылымы әртүрлі ғылым салаларының өзара 

ықпалдастығымен, бір-біріне әсерімен, жан-жақтылығымен және 

көптарамдылығымен ерекшеленеді. Тілді зерттеуде антропоөзектік ұстаным 

алдыңғы қатарға шығып, тілдің иесі ұлттың ойлау ерекшелігімен, тарихи-

әлеуметтік, танымдық болмысымен, ділімен, мәдениетімен байланыстырып 

зерттеу кең етек алды. Әлемдік тіл білімінде болып жатқан өзгерістер оның 

бір саласы ретінде қазақ тіл біліміне де әсерін тигізбей қойған жоқ. Қазақ тілі 

және оны зерттейтін тіл ғылымы ХХ ғасырдың соңғы онжылдықтарынан бері 

қарай жаңа даму белесін басынан өткізіп отыр. Оған көптеген 

экстралингвистикалық факторлар да әсерін тигізді. Олардың негізгілері: 

қазақ халқының егенмендік алуы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие 

болуы, тіл туралы заңның шығуы, мемлекеттік деңгейде тілді дамытуға 

бағытталған түрлі құжаттардың қабылдануы, т.б. 

Қазақ тілінің қолданыс аясының кеңеюі оны қатысымдық, танымдық, 

функционалдық тұрғыдан тыңғылықты зерттеудің қажеттілігін туғызды. 

Осыған байланысты қазақ тіл білімінде функционалды, когнитивтік, 

этнолингвистикалық, прагматикалық, елтаным-мәдениеттанымдық, 

қолданбалы т.б. тіл ғылымының бағыттары туып қалыптасты, дамыды. Тілді 

зерттеуде жаңа ақпараттық технологиялар, тың әдіс-тәсілдер пайда болды.  

Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары  пәні бойынша осы жаңа бағыттар 

туралы толық ғылыми ақпараттар мен  олардың зерттеу ұстанымдары мен 

ғылыми – теориялық мәселелері  талданып, ғылыми концепциялары 

айқындалып нақты түсінік пен білім қалыптастырылады.  Оның бұдан 

былайғы даму бағыттары, тенденциялары сарапталады, қазіргі қазақ тіл 

ғылымының алдында тұрған міндеттер, өзекті мәселелер қарастырылады. 
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Пән 1 жылдық магистранттың тіл білімінің жаңа бағыттарын талдап, 

түсінуге, өзінің ғылыми-тәжірибелік зерттеу жұмыстарында пайдалана алу 

қабілеттерін дамытуға және зерттеу жұмыстарына бағыт-бағдар беріп, кәсіби 

білімі жоғары маман ретінде қалыптасуына көмектеседі.  

«Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары» пәнін оқу барысында магистрант 

білуі тиіс: 

- жалпы тіл біліміндегі, қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттарға 

арналған  ғылыми әдебиеттермен, ондағы теориялық тұжырымдармен, 

концепциялармен танысып, оларды меңгеруі тиіс; 

- теориялық білімдерін практикалық қолданбалы мақсаттағы 

жұмыстармен ұштастыра білуі  тиіс; 

- тіл біліміндегі жаңа технологиялар мен әдіс-тәсілдерді меңгеруі 

тиіс. 

Магистрант жасай алуы тиіс: 

- әлемдік, отандық тіл ғылымдары дамуындағы жаңа тұжырымдар 

мен концепцияларды сыни тұрғыдан қарастырып, өзінің ғылыми 

көзқарастарын ғылыми форумдар мен семинарларда, конференцияларда 

еркін жеткізе білуі; 

- тіл ғылымындағы әртүрлі бағыттар негізінде алған білімдерін 

өзара ұштастыра отырып аналитикалық талдау жасай алу, осы негізде өз 

білімдерін кеңейтіп, тереңдете алу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін ғылыми мақалалар 

мен диссертациялық жұмыстарды жазуда еркін пайдалана білу. 

Магистрант дағдылануы тиіс: 

- алған білімдерін көпшілікке жеткізе білуге, әріптестері мен 

ғылыми мамандардың алдында өз көзқарастарын дәлелдей алуға; 

- алған білімдерін одан әрі жетілдіруге, тереңдетуге; 

- алған білімдері негізінде жаңадан туындаған күрделі мәселелерді 

шеше алуға дағдылануы тиіс. 

Құзіретті болуы тиіс: тіл білімінің жаңа бағыттарын терең түсініп, 

алған білімдерін өздерінің зерттеу жұмыстарында және пәнді оқыту 

жұмыстарында пайдалана білу;  

Пәннің пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика, 

морфология, синтаксис), қазақ тілінің тарихы, жалпы тіл білімі. 

Пәннің постреквизиттері: Қазақ тіл білімі дамуының жаңа бағыттары.    

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ Бөлім атауы 

1 Қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттар олардың пайда болуының 

алғышарттары, негізгі белгілері  

2 Қазіргі тіл ғылымының құрылымдық лингвистикадан жаңа бағыттарға 

өтуінің жалпы сипаттамасы.  

3 Функционалды-коммуникативтік теориялардың қалыптасуы.  
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4 Қазақ тіл біліміндегі функционалды зерттеулердің негізгі ғылыми 

ұстанымдары 

5 Қазіргі тіл ғылымының этнолингвистика саласы  

6 Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері  

7 Функционалды – прагматикалық бағыттардың ғылыми – теориялық 

концепциялары.  

8 Тілдер арасындағы мәдени  байланыс-қатынастардың әлеуметтік 

бағыттармен арақатынасы  

9 Ғылыми парадигмадағы мәтін теориясы  

10 Дискурстану мәселелері 

11 Когнитивті тіл ғылымы және оның қолданбалы аспектісі  

12  Сөз мәдениетінің жаңа бағыттары  

13 Тілді зерттеудегі прагматика мәселелерінің ғылыми концепциялары  

14 Психолингвистика мәселелері  

15 Қолданбалы тіл ғылымының жаңа бағыттары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

Қазіргі тіл ғылымының басты сипаттарын ғылым салаларының өзара 

ықпалдастығы, бірін-бірі толықтырып байытатын теориялардың көптігі, 

антропоөзектілігі, когнитивтік және функционалдық бағыттылығы 

анықтайды. Мұның өзі тілге бұрынғы біржақты көзқарасты өзгертті. Тілдің 

тек өзін, «тілді тіл үшін» зерттеу тіл ғылымының өткен тарихы болып қалды. 

Антропоөзектік ұстаным бойынша, тіл иесі ұлттың ойлау, дүниені тану,  

тұрмыс-салт ерекшелігімен, мәдениетімен тікелей байланысты, олай болса 

тілді ұлттың барлық бітім-болмысымен бірлікте зерттеу қажет. Ал 

функционалдық ұстаным бойынша, тілді оның атқаратын қызметімен 

байланыстырып зерттеу маңызды. Міне, тілді танып-білудегі осындай 

көзқарастар тіл ғылымында түрлі бағыттар мен теорияларды туғызды. 

Магистрант оларды танып-біліп қана қоймай, сын елегінен өткізіп, өзіндік 

пайымдау-тұжырымдыр жасай білуі тиіс.  

Пәннің мазмұны қазіргі тіл ғылымындағы көптеген теорияларды 

жүелеп, ғылыми білімдер жүйесін игеруге, олардың методологиялық 

негіздерін тануға көмектеседі. Қазіргі тіл білімінің жай-күйінен мағлұмат 

беретін еңбектерді талдап, курстық және магистрлік жұмыстарға қажет 

материалдарды сұрыптауға және зерттеу әдістерін таңдауға бағыт береді.   

Пәннің мақсаты: магистранттарды жаңа ғылыми теорияларды, 

концепцияларды талдап, олардың методологиялық негіздерін, өзекті 

мәселелерін анықтау арқылы қазіргі тіл ғылымының жай-күйі туралы 

білімдер жүйесімен қаруландыру.  

Пәннің міндеттері:  
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- магистранттарды ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға үйретіп, 

тіл туралы қазіргі ғылыми білімдерін жүйелеуге көмектесу; 

- әртүрлі теориялардың терминдік жүйесімен, олардың 

жетістіктерімен қаруландыру; 

- жаңа теориялар мен концепциялардың методологиялық 

негіздерімен, тілді зерттеудің әдіс-тәсілдерімен таныстыру; 

- қазіргі қазақ және әлем тілдеріндегі белсенді үдерістерді 

түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттар олардың пайда 

болуының алғышарттары, негізгі белгілері 

Қазіргі тіл ғылымының көп парадигмалығы мен ықпалдастығы. Шет ел 

тіл ғылымындағы ғылыми бағыттар. Қазіргі тіл ғылымы парадигмасындағы 

қазақ тіл ғылымы. 

Қазіргі тіл ғылымының негізгі мәселелері мен оның дамуының басым 

бағыттары.  

 

Қазіргі тіл ғылымының құрылымдық лингвистикадан жаңа 

бағыттарға өтуінің жалпы сипаттамасы. 

Жүйелілік және функционалдылық ұстанымдары. Жүйелі-құрылымдық 

тіл білімі мен функционалды тіл білімі.  Антропоөзектік немесе этноөзектілік 

ұстанымы. Қазақ және әлемдік тіл біліміндегі этнолингвистиканың дамуы.  

Танымдық (когнитивтік) ұстаным. Тілді зерттеудің когнитивтік 

үлгілері (моделдері). Әлемнің тілдік бейнесі, тілдік тұлға үлгісі (моделі). 

 

Функционалды-коммуникативтік  теориялардың қалыптасуы. 

Тіл ғылымының функционалды парадигмасы. Тілді функционалдық 

тұрғыдан зерттеудегі қызмет және қызмет ету ұғымдары. Орыс, еуропа, 

америка тіл ғылымдарындағы функционалды мектептер. Грамматикалық 

құрылым-категориалды құбылыстардың әр түрлі жүйелі-құрылымдық, 

морфологиялық, синтаксистік, лексико-грамматикалық және әр түрлі 

деңгейлі тілдік жүйе.  

Функционалдық грамматика-айтылым мазмұнын беруде тілдік 

жүйедегі әр категориялық мағыналардың әр түрлілігі. 

 

Қазақ тіл біліміндегі функционалды зерттеулердің негізгі ғылыми 

ұстанымдары  

Функционалды теориялардың түрлері. Қазақ тіл біліміндегі 

функционалды-коммуникативтік аспектідегі зерттеулер. Грамматикалық 

единицалардың функциолануы. Сөйлеуші айтылатын ойды беруде қажетті 

грамматикалық құралдарды, соның ішінде ситуацияға байланысты 
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айтылымдағы негізгі ойды берудегі мүмкін болатыны, құралдар мен 

амалдарды таңдауы. Грамматикалық единицалардың берілуіне 

категориялардың абстрактілі- грамматикалық үлгілері, құрылым-схемалар, 

сөйлеушінің осы үлгілері, модельдері. 

 

Қазіргі тіл ғылымының этнолингвистика саласы.  
Тіл мен этнос тарихының, оның мәдениетінің байланысы. 

Қазақстандағы этнолингвистиканың даму бағыттары. Тілді зерттеудің 

мәдениеттанымдық, елтанымдық аспектілері.Тілдік тұлға мәселесі. Тілді 

этнос мәдениетімен байланысты зерттеу. Салыстырмалы 

лингвомәдениеттаным, оның қолданбалы аспектілері.   

Адамның коммуникативтік қызметі және тілдің өмір сүру формалары. 

Тілдегі табиғилық пен мәдениліктің қарым-қатынасы, коммуникативті -

функционалды бағыттары атап айтқанда,  тіл және дін, олар сананың үлгілері 

ретінде. Ұлттық сөз сөйлеу қызметі, ұлттық-тілдік саясат, айтылым 

мазмұнын оның семантикасын және семантикалық белгілері. Контекст пен 

ситуация. 

 

Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері 

Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері салыстыра отырып 

негіздеу. Тілдің ішкі қасиеттері мен сыртқы лингвистиканың байланысы. 

Құрылымдық салалар бойынша және функционалды сала бойынша анықтау. 

   

Функционалды – прагматикалық бағыттардың ғылыми – 

теориялық концепциялары. Ал функционалдық грамматика- прагматика 

теориясының байланысы, шығу төркіні мен прагматиканың бсақа ғылым 

салаларымен байланысы . Әр тектес ғылым салаларымен байланысы 

айтылым мазмұнын беруде тілдік жүйедегі әр түрлі грамматикалық формалар 

мен конструкциялардың функциолану және прагматикалық  заңдылығы мен 

ережелерін сипаттауға бағытталуы. 

 

Тілдер арасындағы мәдени  байланыс-қатынастардың әлеуметтік 

бағыттармен арақатынасы. 

Мәдениаралық коммуникация көзқарастар. Тілдік қатынастардың 

әлеуметтік-мәдени шарттары. Қостілділік, көптілділік, қостілділік- 

көптілділік жағдайындағы тілдердің өзара әсерлесуі, жақындасуы. Тілдік 

байланыстар және мәдениетаралық қарым-қатынастар, олардың тиімді, 

тиімсіз жақтары.  

Ғылыми парадигмадағы мәтін теориясы мәселесі.  

Мәтін теориясы дамуының негізгі бағыттары. Мәтін лингвистикасы, 

мәтін грамматикасы, мәтін стилистикасы, дискурс мәселелері. Мәтіннің 
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негізгі бірліктері, грамматикалық құрылымы. Мәтіннің жанрлық-тілдік 

ұйымдасуы. Мәтіннің прагматикалық, когнитивтік-семантикалық, 

грамматикалық категориялары және оның ұйымдасу деңгейлері. Мәтіннің 

актуалды мүшеленуі.  

 

Дискурстану мәселелері.  
Дискурстың тіл бірлігі және үдеріс түріндегі ерекшелігі. Дискурс 

теориясының методологиялық негіздері және дискурсты зерттеудегі әдістер.  

Дискурс теориясы туралы ғылыми көзқарастарды жүйелеу. Дискурс туралы 

әлемдік және шетелдік ғылыми зерттеулерге шолу. Дискурс, мәтін және 

гипермәтін.  

 

Когнитивті тіл ғылымы және оның қолданбалы аспектісі.  

Когнитивті тіл ғылымы туралы ғылыми – концепциялар.  Қазақ 

тіліндегі зерттеулерге ғылыми сипаттама беру. Негізгі зертеу әдістері. 

Когнитивтік қызметтің механизмі. Дүниені тілдік концептуалдандырудағы 

грамматикалық және семантикалық категориялар. Когнитивтік 

лингвистикадағы мағына мен білім, білімнің түрлері, бірліктері, жүйесі 

жалпы сипаттамасы.  

 

Сөз мәдениетінің жаңа бағыттары.  

Қазақ сөз мәдениетін көтерудің қазіргі кезде өзектілігі. Сөз 

мәдениетінің аспектілері мен қазақ тіл біліміндегі проблемалары. 

Қазіргі қазақ тіліндегі белсенді үдерістер және оларды зерттеудің 

маңызы. Тілдік норма және тілдік бірліктердің варианттылығы. Лексиканың, 

фразеологияның, сөзжасамдық жүйенің, морфология мен синтаксистің 

дамуындағы негізгі тенденциялар. Ауызша тіл мен жазбаша тілдің өзара 

әсері. Графика мәселесі. Тіл экологиясы мәселесі және оны шешудің 

жолдары.  

 

Тілді зерттеудегі пргаматикалық ұстанымдары.  

Прагматиканың шығу арналарын семантика, синтактика, прагматика 

арқылы жүйелеу. 

Қазіргі тіл ғылымындағы прагматикалық зерттеулердің маңызы. 

Семиотикалық теориялар, олардың даму тарихы. Тұлғашыл, риторикалық 

және культурологиялық бағыттар.  

Фунукционалды стилистика.  Прагмастилистика.Оның даму тарихы, 

қазіргі жайы және келешегі.  

 

Психолингвистика мәселелері.   
Психолингвистикалық зерттеулердің теориялық, практикалық мәні. 

Сөзді туғызу, түсіну,тілдерді үйренудің психологиялық негіздерінің 
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зерттелуі, олардың мазмұны. Психолингвистика деректерін 

лингводидактикалық мәселелерді шешуде пайдалану. 

 

Қолданбалы тіл ғылымының жаңа бағыттары.  

Статистикалық, компьютерлік лингвистиканың дамуы. Қазақ мәтінінің 

квантитативті құрылымы, мәтін мазмұнын формалдау, қазақ тілінің «Тіл – 

қазына» атты компьютерлік қорын жасау, қазақ тілінің ұлттық мәтіндер 

корпусын құру т.б. қолданбалы тіл таным мәселелерінің қарастырылуы. 

Қолданбалы тіл ғылымының жетістіктерін туындап отырған жаңа 

мәселелерді шешуде пайдалану. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі тіл білімінің басым бағыттарын белгілейтін факторлар.  

2. Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени, даму 

бағыттарын белгілейтін құжаттар, олардың қазақ тіл біліміне беретін 

бағдары. 

3. Қазақ тіл ғылымындағы қазіргі зерттеулер болашақта өзгеруіне 

болжау сипаттамасы. Қазіргі тіл ғылымының зерттеу методологиясы мен 

әдістері. 

4. Тілді зерттеудегі ғылымдардың бір-біріне әсері мен ықпалдастығы  

5. Қазақ тілінің бүгінгі социологиялық жай-күйі, оның зерттелуі.  

6. Психолингвистика проблемалары, зерттелу жайы.  

7. Тілді зерттеудегі ғылымдардың бір-біріне әсері мен ықпалдастығы.  

8. Қазіргі қоғамдағы сөз мәдениеті мәселелері. 

9. Функционалды лингвистиканың жаңа бағыттары. 

10.  Мәтін лингвистикасының жаңа бағыттары.  

11. Тіл біліміндегі «әлемнің тілдік бейнесі» концепциясы. 

12. Қазіргі заманғы тіларалық және мәдениетаралық қарым-

қатыныстар, олардың тілдік қолданысқа тигізетін әсері.  

13. Сөз мәдениетін жетілдірудің жаңа бағыттары. 

14. Қазіргі тіл біліміндегі лингвокультурологиялық зерттеулер 

15. Қазіргі тіл біліміндегі когнитивтік теориялар. 

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Тіл ғылымындағы жаңа әдістер мен технологиялар. 

2. Қазақ тіліндегі қазіргі жаңа бағыттар туралы ғылыми еңбектерге 

сипаттама. 

3. Қазақстандағы тілдік жағдаят: бұрынғы және қазіргі жайына 

аналитикалық талдау жасаңыз 
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4. Тіл экологиясын туғызатын факторларды әлемдік тіл 

экологиясымен салыстырмалы талдау  

5. Социолингвистикалық зерттеулердің әдістеріне сипаттама 

беріңіз.  

6. Мәдениетаралық қатысым теориясы.  

7. Функционалдылық ұстанымы және функционалды бағыттар. 

8. Когнитивті лингвистиканың негізгі бірліктері. 

9. Дискурстың  түрлеріне  талдау жасаңыз.  

10. Тіл ғылымындағы «жүйе» және «құрылым» ұғымдарына 

түсініктеме беріңіз.  

11. Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.  

12. Функционалды-коммуникативтік теориялар.  

13. Социолингвистикалық зерттеулерге талдау жасап, оларда 

қаралатын мәселерді анықтаңыз.  

14. Лингомәдениеттанымдағы антропоөзектілік, этноөзектілік 

ұстанымдары. 

15. Мәтін лингвистикасының негізгі проблемалары.  

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстандағы қазіргі тілдік жағдаят, оны анықтайтын құжаттар.  

2. Тілді зерттеуде ғылыми проблемалардың туындауы, оларды 

шешудің жолдары.  

3. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне байланысты туындайтын 

лингвистикалық мәселелері. 

4. Коммуникативтік талаптардың сипаты және олардың тіл 

жүйесіне әсері.  

5. Қазақ тілі тарихын зерттеудегі актуалды мәселелер. 

6. Сөзді туғызу, түсіну, тілдерді үйренудің психологиялық 

негіздерінің зерттелуі.  

7. Психолингвистикалық зерттеулердің теориялық, практикалық 

мәні. 

8. Тілді жұмсалымдық тұрғыдан зерттеу мен жүйе ретінде 

зерттеудің айырмашылықтары мен ұқсастықтары.  

9. Тілді зерттеудегі диахрония мен синхрония.  

10. Тілдік қызметтің түрлері және олардың зерттелуі. 

11. Тілді зерттеудегі семасиологиялық және онимасиологиялық 

бағыттар. 

12. Тілдік контакт теориясы. 

13. Қазіргі тіл ғылымы парадигмасындағы қазақ тіл білімі.  

14. Коммуникативтік-функционалды синтаксис теориясы.  

15. Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.  
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Қазіргі тіл ғылымы әртүрлі ғылым салаларының өзара 

ықпалдастығымен, бір-біріне әсерімен, жан-жақтылығымен және 

көптарамдылығымен ерекшеленеді. Тілді зерттеуде антропоөзектік ұстаным 

алдыңғы қатарға шығып, тілдің иесі ұлттың ойлау ерекшелігімен, тарихи-

әлеуметтік, танымдық болмысымен, ділімен, мәдениетімен байланыстырып 

зерттеу кең етек алды. Әлемдік тіл білімінде болып жатқан өзгерістер оның 

бір саласы ретінде қазақ тіл біліміне де әсерін тигізбей қойған жоқ. Қазақ тілі 

және оны зерттейтін тіл ғылымы ХХ ғасырдың соңғы онжылдықтарынан бері 

қарай жаңа даму белесін басынан өткізіп отыр. Оған көптеген 

экстралингвистикалық факторлар да әсерін тигізді. Олардың негізгілері: 

қазақ халқының егенмендік алуы, қазақ тілінің мемлекеттік мәртебеге ие 

болуы, тіл туралы заңның шығуы, мемлекеттік деңгейде тілді дамытуға 

бағытталған түрлі құжаттардың қабылдануы, т.б. 

Қазақ тілінің қолданыс аясының кеңеюі оны қатысымдық, танымдық, 

функционалдық, прагматикалық  тұрғыдан тыңғылықты зерттеудің 

қажеттілігін туғызды. Осыған байланысты қазақ тіл білімінде функционалды, 

когнитивтік, этнолингвистикалық, прагматикалық, елтаным-

мәдениеттанымдық, қолданбалы т.б. тіл ғылымының бағыттары туып 

қалыптасты, дамыды. Тілді зерттеуде жаңа ақпараттық технологиялар, тың 

әдіс-тәсілдер пайда болды.  

Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары  пәні бойынша осы жаңа бағыттар 

туралы толық ғылыми ақпараттар мен  олардың зерттеу ұстанымдары мен 

ғылыми – теориялық мәселелері талданып, ғылыми концепциялары 

айқындалып нақты түсінік пен білім қалыптастырылады.  Оның бұдан 
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былайғы даму бағыттары, тенденциялары сарапталады, қазіргі қазақ тіл 

ғылымының алдында тұрған міндеттер, өзекті мәселелер қарастырылады. 

Пән магистранттың тіл білімінің жаңа бағыттарының  өзекті 

мәселелерін талдап, түсінуге, өзінің ғылыми-тәжірибелік зерттеу 

жұмыстарында пайдалана алу қабілеттерін дамытуға және зерттеу 

жұмыстарына бағыт-бағдар беріп, кәсіби білімі жоғары маман ретінде 

қалыптасуына көмектеседі.  

«Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары » пәнін оқу барысында магистрант 

білуі тиіс: 

- жалпы тіл біліміндегі, қазақ тіл біліміндегі жаңа бағыттарға 

арналған  ғылыми әдебиеттермен, ондағы теориялық тұжырымдармен, 

концепциялармен танысып, оларды меңгеруі тиіс; 

- теориялық білімдерін практикалық қолданбалы мақсаттағы 

жұмыстармен ұштастыра білуі  тиіс; 

- тіл біліміндегі жаңа технологиялар мен әдіс-тәсілдерді меңгеруі 

тиіс. 

Магистрант жасай алуы тиіс: 

- әлемдік, отандық тіл ғылымдары дамуындағы жаңа тұжырымдар 

мен концепцияларды сыни тұрғыдан қарастырып, өзінің ғылыми 

көзқарастарын ғылыми форумдар мен семинарларда, конференцияларда 

еркін жеткізе білуі; 

- тіл ғылымындағы әртүрлі бағыттар негізінде алған білімдерін 

өзара ұштастыра отырып аналитикалық талдау жасай алу, осы негізде өз 

білімдерін кеңейтіп, тереңдете алу; 

- ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижесін ғылыми мақалалар 

мен диссертациялық жұмыстарды жазуда еркін пайдалана білу. 

Магистрант дағдылануы тиіс: 

- алған білімдерін көпшілікке жеткізе білуге, әріптестері мен 

ғылыми мамандардың алдында өз көзқарастарын дәлелдей алуға; 

- алған білімдерін одан әрі жетілдіруге, тереңдетуге; 

- алған білімдері негізінде жаңадан туындаған күрделі мәселелерді 

шеше алуға дағдылануы тиіс. 

Құзіретті болуы тиіс: тіл білімінің жаңа бағыттарын терең түсініп, 

алған білімдерін өздерінің зерттеу жұмыстарында және пәнді оқыту 

жұмыстарында пайдалана білу;  

Пәннің пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі (лексика, фонетика, 

морфология, синтаксис), қазақ тілінің тарихы, жалпы тіл білімі. 

Пәннің постреквизиттері: Қазақ тіл білімі дамуының жаңа бағыттары.    

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

№ Бөлім атауы 

1 Қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттар олардың пайда болуының 

алғышарттары, негізгі белгілері  
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2 Қазіргі тіл ғылымының құрылымдық лингвистикадан жаңа бағыттарға 

өтуінің жалпы сипаттамасы.  

3 Функционалды-коммуникативтік теориялардың қалыптасуы.  

4 Қазақ тіл біліміндегі функционалды зерттеулердің негізгі ғылыми 

ұстанымдары 

5 Қазіргі тіл ғылымының этнолингвистика саласы  

6 Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері  

7 Функционалды – прагматикалық бағыттардың ғылыми – теориялық 

концепциялары.  

8 Тілдер арасындағы мәдени  байланыс-қатынастардың әлеуметтік 

бағыттармен арақатынасы  

9 Ғылыми парадигмадағы мәтін теориясы  

10 Дискурстану мәселелері 

11 Когнитивті тіл ғылымы және оның қолданбалы аспектісі  

12  Сөз мәдениетінің жаңа бағыттары  

13 Тілді зерттеудегі прагматика мәселелерінің ғылыми концепциялары  

14 Психолингвистика мәселелері  

15 Қолданбалы тіл ғылымының жаңа бағыттары 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 
 

Кіріспе 

Қазіргі тіл ғылымының басты сипаттарын ғылым салаларының өзара 

ықпалдастығы, бірін-бірі толықтырып байытатын теориялардың көптігі, 

антропоөзектілігі, когнитивтік және функционалдық бағыттылығы 

анықтайды. Мұның өзі тілге бұрынғы біржақты көзқарасты өзгертті. Тілдің 

тек өзін, «тілді тіл үшін» зерттеу тіл ғылымының өткен тарихы болып қалды. 

Антропоөзектік ұстаным бойынша, тіл иесі ұлттың ойлау, дүниені тану,  

тұрмыс-салт ерекшелігімен, мәдениетімен тікелей байланысты, олай болса 

тілді ұлттың барлық бітім-болмысымен бірлікте зерттеу қажет. Ал 

функционалдық ұстаным бойынша, тілді оның атқаратын қызметімен 

байланыстырып зерттеу маңызды. Міне, тілді танып-білудегі осындай 

көзқарастар тіл ғылымында түрлі бағыттар мен теорияларды туғызды. 

Магистрант оларды танып-біліп қана қоймай, сын елегінен өткізіп, өзіндік 

пайымдау-тұжырымдыр жасай білуі тиіс.  

Пәннің мазмұны қазіргі тіл ғылымындағы көптеген теорияларды 

жүелеп, ғылыми білімдер жүйесін игеруге, олардың методологиялық 

негіздерін тануға көмектеседі. Қазіргі тіл білімінің жай-күйінен мағлұмат 

беретін еңбектерді талдап, курстық және магистрлік жұмыстарға қажет 

материалдарды сұрыптауға және зерттеу әдістерін таңдауға бағыт береді.   
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Пәннің мақсаты: магистранттарды жаңа ғылыми теорияларды, 

концепцияларды талдап, олардың методологиялық негіздерін, өзекті 

мәселелерін анықтау арқылы қазіргі тіл ғылымының жай-күйі туралы 

білімдер жүйесімен қаруландыру.  

Пәннің міндеттері:  

- магистранттарды ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасауға үйретіп, 

тіл туралы қазіргі ғылыми білімдерін жүйелеуге көмектесу; 

- әртүрлі теориялардың терминдік жүйесімен, олардың 

жетістіктерімен қаруландыру; 

- жаңа теориялар мен концепциялардың методологиялық 

негіздерімен, тілді зерттеудің әдіс-тәсілдерімен таныстыру; 

- қазіргі қазақ және әлем тілдеріндегі белсенді үдерістерді 

түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу.   

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

 Қазіргі тіл ғылымындағы жаңа бағыттар олардың пайда 

болуының алғышарттары, негізгі белгілері 

Қазіргі тіл ғылымының көп парадигмалығы мен ықпалдастығы. Шет ел 

тіл ғылымындағы ғылыми бағыттар. Қазіргі тіл ғылымы парадигмасындағы 

қазақ тіл ғылымы. 

Қазіргі тіл ғылымының негізгі мәселелері мен оның дамуының басым 

бағыттары.  

 

Қазіргі тіл ғылымының құрылымдық лингвистикадан жаңа 

бағыттарға өтуінің жалпы сипаттамасы. 

Жүйелілік және функционалдылық ұстанымдары. Жүйелі-құрылымдық 

тіл білімі мен функционалды тіл білімі.  Антропоөзектік немесе этноөзектілік 

ұстанымы. Қазақ және әлемдік тіл біліміндегі этнолингвистиканың дамуы.  

Танымдық (когнитивтік) ұстаным. Тілді зерттеудің когнитивтік 

үлгілері (моделдері). Әлемнің тілдік бейнесі, тілдік тұлға үлгісі (моделі). 

 

Функционалды-коммуникативтік  теориялардың қалыптасуы. 

Тіл ғылымының функционалды парадигмасы. Тілді функционалдық 

тұрғыдан зерттеудегі қызмет және қызмет ету ұғымдары. Орыс, еуропа, 

америка тіл ғылымдарындағы функционалды мектептер. Грамматикалық 

құрылым-категориалды құбылыстардың әр түрлі жүйелі-құрылымдық, 

морфологиялық, синтаксистік, лексико-грамматикалық және әр түрлі 

деңгейлі тілдік жүйе.  

Функционалдық грамматика-айтылым мазмұнын беруде тілдік 

жүйедегі әр категориялық мағыналардың әр түрлілігі. 
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Қазақ тіл біліміндегі функционалды зерттеулердің негізгі ғылыми 

ұстанымдары  
Функционалды теориялардың түрлері. Қазақ тіл біліміндегі 

функционалды-коммуникативтік аспектідегі зерттеулер. Грамматикалық 

единицалардың функциолануы. Сөйлеуші айтылатын ойды беруде қажетті 

грамматикалық құралдарды, соның ішінде ситуацияға байланысты 

айтылымдағы негізгі ойды берудегі мүмкін болатыны, құралдар мен 

амалдарды таңдауы. Грамматикалық единицалардың берілуіне 

категориялардың абстрактілі- грамматикалық үлгілері, құрылым-схемалар, 

сөйлеушінің осы үлгілері, модельдері. 

 

Қазіргі тіл ғылымының этнолингвистика саласы.  
Тіл мен этнос тарихының, оның мәдениетінің байланысы. 

Қазақстандағы этнолингвистиканың даму бағыттары. Тілді зерттеудің 

мәдениеттанымдық, елтанымдық аспектілері.Тілдік тұлға мәселесі. Тілді 

этнос мәдениетімен байланысты зерттеу. Салыстырмалы 

лингвомәдениеттаным, оның қолданбалы аспектілері.   

Адамның коммуникативтік қызметі және тілдің өмір сүру формалары. 

Тілдегі табиғилық пен мәдениліктің қарым-қатынасы, коммуникативті -

функционалды бағыттары атап айтқанда,  тіл және дін, олар сананың үлгілері 

ретінде.Ұлттық сөз сөйлеу қызметі, ұлттық-тілдік саясат, айтылым мазмұнын 

оның семантикасын және семантикалық белгілері. Контекст пен ситуация. 

 

Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері 

Функционалды грамматика мен құрылымдық лингвистиканың 

арақатынасы мен байланысының ғылыми негіздері салыстыра отырып 

негіздеу. Тілдің ішкі қасиеттері мен сыртқы лингвистиканың байланысы. 

Құрылымдық салалар бойынша және функционалды сала бойынша анықтау. 

   

Функционалды – прагматикалық бағыттардың ғылыми – 

теориялық концепциялары. Функционалдық грамматика- прагматика 

теориясының байланысы, шығу төркіні мен прагматиканың бсақа ғылым 

салаларымен байланысы. Әр тектес ғылым салаларымен байланысы  

айтылым мазмұнын беруде тілдік жүйедегі әр түрлі грамматикалық формалар 

мен  конструкциялардың функциолану және прагматикалық  заңдылығы мен 

ережелерін сипаттауға бағытталуы. 

 

Тілдер арасындағы мәдени  байланыс-қатынастардың әлеуметтік 

бағыттармен арақатынасы. 

Тілдер арасындағы мәдени  байланыс-қатынастар туралы көзқарастар. 

Тілдік қатынастардың әлеуметтік-мәдени шарттары. Қостілділік, көптілділік, 

қостілділік- көптілділік жағдайындағы тілдердің өзара әсерлесуі, 
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жақындасуы. Тілдік байланыстар және мәдениетаралық қарым-қатынастар, 

олардың тиімді, тиімсіз жақтары.  

 

Ғылыми парадигмадағы мәтін теориясы мәселесі.  

Мәтін теориясы дамуының негізгі бағыттары. Мәтін лингвистикасы, 

мәтін грамматикасы, мәтін стилистикасы, дискурс мәселелері. Мәтіннің 

негізгі бірліктері, грамматикалық құрылымы. Мәтіннің жанрлық-тілдік 

ұйымдасуы. Мәтіннің прагматикалық, когнитивтік-семантикалық, 

грамматикалық категориялары және оның ұйымдасу деңгейлері. Мәтіннің 

актуалды мүшеленуі.  

 

Дискурстану мәселелері.  
Дискурстың тіл бірлігі және үдеріс түріндегі ерекшелігі. Дискурс 

теориясының методологиялық негіздері және дискурсты зерттеудегі әдістер.  

Дискурс теориясы туралы ғылыми көзқарастарды жүйелеу. Дискурс туралы 

әлемдік және шетелдік ғылыми зерттеулерге шолу. Дискурс, мәтін және 

гипермәтін.  

 

Когнитивті тіл ғылымы және оның қолданбалы аспектісі.  

Когнитивті тіл ғылымы туралы ғылыми – концепциялар.  Қазақ 

тіліндегі зерттеулерге ғылыми сипаттама беру. Негізгі зертеу әдістері. 

Когнитивтік қызметтің механизмі. Дүниені тілдік концептуалдандырудағы 

грамматикалық және семантикалық категориялар. Когнитивтік 

лингвистикадағы мағына мен білім, білімнің түрлері, бірліктері, жүйесі 

жалпы сипаттамасы.  

 

Сөз мәдениетінің жаңа бағыттары.  

Қазақ сөз мәдениетін көтерудің қазіргі кезде өзектілігі. Сөз 

мәдениетінің аспектілері мен қазақ тіл біліміндегі проблемалары. 

Қазіргі қазақ тіліндегі белсенді үдерістер және оларды зерттеудің 

маңызы. Тілдік норма және тілдік бірліктердің варианттылығы. Лексиканың, 

фразеологияның, сөзжасамдық жүйенің, морфология мен синтаксистің 

дамуындағы негізгі тенденциялар. Ауызша тіл мен жазбаша тілдің өзара 

әсері. Графика мәселесі. Тіл экологиясы мәселесі және оны шешудің 

жолдары.  

 

Тілді зерттеудегі пргаматикалық ұстанымдары.  

Прагматиканың шығу арналарын семантика, синтактика, прагматика 

арқылы жүйелеу. 

 Қазіргі тіл ғылымындағы прагматикалық зерттеулердің маңызы. 

Семиотикалық теориялар, олардың даму тарихы. Тұлғашыл, риторикалық 

және культурологиялық бағыттар.  
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Фунукционалды стилистика.  Прагмастилистика. Оның даму тарихы, 

қазіргі жайы және келешегі.  

 

Психолингвистика мәселелері.   
Психолингвистикалық зерттеулердің теориялық, практикалық мәні. 

Сөзді туғызу, түсіну, тілдерді үйренудің психологиялық негіздерінің 

зерттелуі, олардың мазмұны. Психолингвистика деректерін 

лингводидактикалық мәселелерді шешуде пайдалану. 

 

Қолданбалы тіл ғылымының жаңа бағыттары.  

Статистикалық, компьютерлік лингвистиканың дамуы. Қазақ мәтінінің 

квантитативті құрылымы, мәтін мазмұнын формалдау, қазақ тілінің «Тіл – 

қазына» атты компьютерлік қорын жасау, қазақ тілінің ұлттық мәтіндер 

корпусын құру т.б. қолданбалы тіл таным мәселелерінің қарастырылуы. 

Қолданбалы тіл ғылымының жетістіктерін туындап отырған жаңа 

мәселелерді шешуде пайдалану. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі тіл білімінің басым бағыттарын белгілейтін факторлар.  

2. Қазақстанның әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени, даму 

бағыттарын белгілейтін құжаттар, олардың қазақ тіл біліміне беретін 

бағдары. 

3. Қазақ тіл ғылымындағы қазіргі зерттеулер болашақта өзгеруіне 

болжау сипаттамасы. Қазіргі тіл ғылымының зерттеу методологиясы мен 

әдістері. 

4. Тілді зерттеудегі ғылымдардың бір-біріне әсері мен ықпалдастығы  

5. Қазақ тілінің бүгінгі социологиялық жай-күйі, оның зерттелуі.  

6. Психолингвистика проблемалары, зерттелу жайы.  

7. Тілді зерттеудегі ғылымдардың бір-біріне әсері мен ықпалдастығы.  

8. Қазіргі қоғамдағы сөз мәдениеті мәселелері. 

9. Функционалды лингвистиканың жаңа бағыттары. 

10. Мәтін лингвистикасының жаңа бағыттары.  

11. Тіл біліміндегі «әлемнің тілдік бейнесі» концепциясы. 

12. Қазіргі заманғы тіларалық және мәдениетаралық қарым-

қатыныстар, олардың тілдік қолданысқа тигізетін әсері.  

13. Сөз мәдениетін жетілдірудің жаңа бағыттары. 

14. Қазіргі тіл біліміндегі лингвокультурологиялық зерттеулер 

15. Қазіргі тіл біліміндегі когнитивтік теориялар. 
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МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Тіл ғылымындағы жаңа әдістер мен технологиялар. 

2. Қазақ тіліндегі қазіргі белсенді үдерістер. 

3. Қазақстандағы тілдік жағдаят: бұрынғы және қазіргі жайына 

аналитикалық талдау жасаңыз 

4. Тіл экологиясын туғызатын факторларды әлемдік тіл 

экологиясымен салыстырмалы талдау  

5. Социолингвистикалық зерттеулердің әдістеріне сипаттама 

беріңіз.  

6. Мәдениетаралық қатысым теориясы.  

7. Функционалдылық ұстанымы және функционалды бағыттар. 

8. Когнитивті лингвистиканың негізгі бірліктері. 

9. Дискурстың  түрлеріне  талдау жасаңыз.  

10. Тіл ғылымындағы «жүйе» және «құрылым» ұғымдарына 

түсініктеме беріңіз.  

11. Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.  

12. Функционалды-коммуникативтік теориялар.  

13. Социолингвистикалық зерттеулерге талдау жасап, оларда 

қаралатын мәселерді анықтаңыз.  

14. Лингомәдениеттанымдағы антропоөзектілік, этноөзектілік 

ұстанымдары. 

15. Мәтін лингвистикасының негізгі проблемалары.  

 

МАГИСТРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстандағы қазіргі тілдік жағдаят, оны анықтайтын құжаттар.  

2. Тілді зерттеуде ғылыми проблемалардың туындауы, оларды 

шешудің жолдары.  

3. Қазақ тілінің мемлекеттік мәртебесіне байланысты туындайтын 

лингвистикалық мәселелері. 

4. Коммуникативтік талаптардың сипаты және олардың тіл 

жүйесіне әсері.  

5. Қазақ тілі тарихын зерттеудегі актуалды мәселелер. 

6. Сөзді туғызу, түсіну, тілдерді үйренудің психологиялық 

негіздерінің зерттелуі.  

7. Психолингвистикалық зерттеулердің теориялық, практикалық 

мәні. 

8. Тілді жұмсалымдық тұрғыдан зерттеу мен жүйе ретінде 

зерттеудің айырмашылықтары мен ұқсастықтары.  

9. Тілді зерттеудегі диахрония мен синхрония.  
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10. Тілдік қызметтің түрлері және олардың зерттелуі. 

11. Тілді зерттеудегі семасиологиялық және онимасиологиялық 

бағыттар. 

12. Тілдік контакт теориясы. 

13. Қазіргі тіл ғылымы парадигмасындағы қазақ тіл білімі.  

14. Коммуникативтік-функционалды синтаксис теориясы.  

15. Қазіргі тіл ғылымының негізгі ұстанымдары.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. – Алматы, 2014. 

2. Қайдаров Ә.Т. Қазақ тілінің өзекті мәселелері. – Алматы: «Ана 

тілі», 1998.  

3. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. Оқу құралы. – 

Алматы: «Қазақ университеті», 2013. 

4. Қазақ тілінің функционалды грамматикасының өзекті мәселелері. 

Ғылыми жинақ. Алматы: Қазақ университеті. - 2013. -137 б 

5. Жұбанов А.Қ. Қазақ тіл білімі: қолданбалы лингвистика. – 

Алматы, 2012. 

 

Қосымша: 

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

2006. 

2. Сулейменова Э.Д. Актуальные проблемы казахстанской 

лингвистики. – Алматы, 2001. 

3. Қазақ тілінің функционалды грамматикасы. І , ІІ томдар. – 

Алматы, 2010-2011. 

4. Қазақ тілі функционалды грамматикасының өзекті мәселелері. – 

Алматы: «Қазақ университеті» 2013. 

5. Шалабай Б. Қазақ тілінің стилистикасы, - Алматы, 2007.  

6. Әлкебаева Д. Қазақ тілінің прагмастилистикасы. – Алматы, 2014. 

7. Ислам А. Лингвомәдениеттану: тіл мәдениет контексінде. – 

Алматы – Астана, 2004.  

8. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. – 

М, 2001. 

9. Манкеева Ж.А. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық 

негіздері. – Алматы, 2008. 

10. Жаманбаева Қ. Тіл қолданысының когнитивтік негіздері. – 

Алматы: «Ғылым», 1998. 
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 AZhB 5301 – ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 2 кредит 

Бисенғали З-Ғ.Қ. – филология ғылымдарының докторы, профессор, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Солтанаева Е.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а., 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Есембеков Т.У – филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Орда Г. – филология ғылымдарының докторы, доцент,  

М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

 «Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәні «6M020500 – Филология» 

мамандығына гуманитарлық ғылымдар магистрін дайындау үшін (2 жыл)  2 

кредит көлеміндегі негізгі пән. «6M020500 – Филология» мамандығына 

арналған магистранттарға қазіргі әдебиеттануда қалыптасқан  жаңа 

бағыттардың әдіснамалық пен категориялық аппаратымен, даму 

тенденцияларымен таныстырады. Бұл пән соңғы жылдары жарық көрген 

монографиялармен, зертеу мақалалармен таныстыруды, мәнді, маңызды 

еңбектерді бүгінгі әдебиеттанудың бағытын аңғартатын пікірлермен, негізгі 

идея, басты ағымдарды өзара салыстыра зерттеуді, алда тұрған өзекті 

мәселелерді айқындап, зерттеудің жаңа әдістемелері мен әдіс-тәсілдерін 

үйретуді мақсат етеді. 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәнін оқыту нәтижесінде  

магистрант  

- білуі тиіс: қазіргі әдебиеттанудың бағыттарын, даму тенденцияларын, 

көркем шығарманы талдау әдістері мен тәсілдерін; филология ғылымының 

ұғымдары мен категорияларын, әдебиеттанудың пәнаралық байланыстарын; 

қазіргі әдебиеттанудың негізгі теориялары мен концепцияларын; негізгі 

библиографиялық дереккөздерін және іздестіру жүйелерін; 

- игеруі тиіс: көркем шығармаларды талдауда әдебиеттанушылық 

бағыттардың принциптерін қолдану; әдебиеттанушылық мәселелерін жан-

жақтан талдау; әдебиет теориясы мен тарихы бойынша өз қорытындыларын 

жазба және ауызша түрде жеткізу. 

- дағды тиіс: әртүрлі әдістер мен тәсілдер арқылы жазушылардың 

шығармаларын талдау; дәстүрлі және инновациялық технологияларын 

қолдануы негізінде әдеби және тілдік деректерді жинау және талдау; зерттеу 

тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация, реферат және 
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библиографияны дайындау; библиографиялық сипаттаманы; баяндама мен 

хабарламаны жасау; өз зерттеулерін ауызша, жазбаша (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 магистрант магистрлік 

диссертация жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда 

және әдебиеттану саласында кәсіби қызмет еткенде пайдалана алады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып 

1. ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттар 

2. Мәдени-психологиялық бағыт 

3. Мәтін теориясы мен поэтикасы 

4. Психоаналитикалық бағыт 

5. Структурализм және постструктурализм  

6. Конструктивизм және деконструктивизм  

7. Әдеби герменевтика 

8. Компаративисттік  бағыт 

9. Философиялық-эстетикалық әдебиеттану 

10. Семиотикалық бағыт 

11. Әдеби когнитология 

12. Әдеби антропология  

13. Психопоэтика 

14. Тарихи-әлеуметтік әдебиеттану 

15. Модернисттік және постмодернисттік әдебиеттану 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – қазіргі әдебиеттанудың даму тенденцияларын ашу; 

көркем шығармалары мен әдеби құбылыстарын зерттеудің ғылыми 

әдістермен таныстыру. 

Пән оқыту міндеттері: 
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1) отандық және шетел әдебиеттанудың даму тендециялары мен 

заңдылықтарын зерттеу;  

2) көркем шығармаларды талдау және түсіндіру жолдары мен 

әдістерін меңгеру;  

3) қазіргі әдебиеттанудың негізгі бағыттары мен мәселелерін 

анықтау; 

4) ғылыми зерттеудің әдістемесі аясындағы магистранттардың 

білімін тереңдету. 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәнінің зерттеу нысаны: 
қазіргі әдебиеттанудың ұғымдары мен категориялары, көркем шығарманы 

талдау тәсілдер 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. Әдебиеттанудың жаңа бағыттары 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 әдебиеттануда жаратылыстану ғылымдарының жетістіктері де орында 

қолданылуда.  

Аталған пән ғылымының қысқаша тарихи даму очеркі.  
Әдебиеттану ғылым ретінде (нысаны, пәні, құрылымы). Әдебиеттану 

ғылымының қалыптасу және дамуының негізгі кезеңдері (пайда болуы, 

ғылыми-философиялық алғышарттары). Әдебиеттанудың тарихы. Соңғы он 

жылдағы әдебиеттану ғылымының мәселелері. 

Қазіргі әдебиеттанудың теориялары мен концепциялары. 

Әдебиеттанудағы негізгі бағыттар мен мектептер. 

Көркем шығарманы зерттеу әдістемесі мен әдіснамасы. 

Әдебиеттанушылық зерттеулердің инновациялық әдістер мен тәсілдер. 

Пәнаралық зерттеулер. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттар  

Көркем шығармаларды зерттеудің әдіснамасы мен теориясы. Әдеби 

үдерісті зерттеудің тәсілдері. Әлем әдебиеті тарихында қалыптасқан 

әдебиетті зерттеудің принциптері. Әдебиеттанудағы әдістердің тарихи 
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дамуы. Әдебиеттанушылық  теориялар, әдістер, бағыттар. Әдебиеттанудағы 

бағыттардың өзара өтпелілік, өзара байланыстылық, бірін-бірі терістеушілік 

сипаттары.  

 

Мәдени-психологиялық бағыт 

Мәдени-психологиялық бағыт ерекшелігі. Кембридждік мектеп.  

Р.Френк, А.Айвор, У.Эмпсоннның зерттеу еңбектеріндегі мәдени-

психологиялық бағыттың қағидаттары. 1960-1980 жылдардағы Н.Фидлер, 

Хирш, Н.Холанд жұмыстарында мәдени-психологиялық бағыт 

қағидаттарының дамуы. Көркем мәтінді авторлық ракурс тұрғысынан 

қарастыру. Мәдени-психологиялық бағыттың герменевтикамен байланысы. 

 

Мәтін теориясы мен поэтикасы 

Мәтін және болмыс, мәтін және автор, мәтін және мәнмәтін, оқырман 

және мәтін арасындағы поэтикалық байланыс түрлері мен деңгейлері. 

Көркем мәтіндегі тілдік құбылыстардың поэтикалық қызметі. Көркем мәтінді 

зерттеудің жалпы филологиялық бағыттары. Мәтін жайлы көзқарастар 

тарихы. Суреткер тұлғасы туралы ғылыми-теориялық көзқарастар өрісі. 

«Әдеби мәтіндегі автор» ұғымы. Авторлық баян және көркем әлем. Көркем 

мәтіннің поэтикалық сипаты.  

 

Психоаналитикалық бағыт  

З.Фрейд, К.Юнг, Ж.Лакан еңбектеріндегі шығарманы 

психоаналитикалық талдау үлгілері. Психоаналитикалық зерттеулердегі 

автор образы. З.Фрейдтің Эсхил, Шекспир, Гете, Достоевскийдің 

шығармаларын талдауы психоаналитикалық әдебиеттанудың классикалық 

үлгілері ретінде. Психоаналитикалық теориядағы бейсаналық концепциясы. 

Эдип, Электра, Нарцисцизм комплекстері, сублимация, катарсис ұғымдары 

бейсаналық құштарлықтардың көрінісі ретінде. К.Юнг талдауларындағы 

архиетип, образ-символ ұғымдары. Тұлғаның психологиялық даму тарихы. 

Психобиография. Ж.П.Сартрдың Ш.Бодлер мен Г.Флобер 

шығармашылығына арналған еңбектері. Е.М.Мелетинскийдің «Әдеби 

архетиптер» еңбегіндегі (1994) психоаналитикалық талдаулары.   

 

Структурализм және постструктурализм 

Әдеби структурализмнің алғашқы ғылыми идеялары. В.Матезиус, 

Я.Мухаржовский, Р.Якобсон еңбектеріндегі структуралисттік бағыттың 

көзқарастары. Р.Барт, А.Греймас, Ж.Жаннет еңбектері. Структуралисттер 

еңбектеріндегі қатынас, элемент, деңгей, оппозиция, бинарлық, жағдай, 

вариант, инвариант терминдері. Аксиоматизация, диссоциация, ассоциация, 

идентификация, интеграция секілді структурализмнің зерттеу әдістері. Тілдің 

социо-мәдени өрісі. Структуралисттік концепциядағы «өлі автор» түсінігі. 

Тілдік және мәдени кодтардың саналы эксперименті. Структуралисттік 
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зерттеулердің пәнаралық сипаты. Постструктуралисттік бағыттың теориясы.  

Дж. Миллера, Д. Хеймана, Л. Лерненр еңбектері. Постструктурализм 

структуралисттік тенденцияларды жалғастырушы, дамытушы, әрі сын көзбен 

қараушы ретінде.  

 

Конструктивизм және деконструктивизм  

Автор теориясының деконструкциялануы. Ж.Деррида, Пол де Мэн 

еңбектеріндегі деконструкция ұғымы. Постструктурализм концепциясы мен 

доктринасын қалыптастырудағы Ж.Дерида еңбектері. Сөзбен ойын, әмбебап 

эпистема, құрылым орталығы, ойлау стереотиптері, «қалдық мағыналар», 

мәтін өмірі, әдеби мәтінді талқылау еркіндігі ұғым түсініктері.   

 

Әдеби герменевтика 

Герменевтикалық бағыттың бастауы. Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, 

Г.Гадамер, В.Изер, Г.Яусс еңбектеріндегі герменевтикалық зерттеу. 

Герменевтикадағы «шығарма – оқырман – дәстүр» жүйесі. Рецептивтік 

теория. Рецептивтік теория қағидаттары. «Шығарма – оқырман» жүйесі. 

Богин, Арнольд, Залевская, В.Я.Задорнова, И.Гюббенет, Л.В.Чернец секілді 

ғалымдар еңбектері. Эксплициттік және имплициттік оқырман. «Алдын-ала 

ұғыну» түсінігі. Әдеби шығарманы түсінудің логикалық сатылары.  

 

Компаративисттік  бағыт 

Салыстырмалы-салғастырмалы әдістің әдебиеттануға енгізілуі.  

Салыстырмалы әдебиеттану теориясы. А.Веселовский, Ф, Ноэль, Ж.Ампер, 

К.Пишун, А.Руссо еңбектері. Веселовскийдің, Бахтиннің, Алексеевтің 

тарихи-салыстырмалы зерттеулері. Қазіргі салыстырмалы әдебиеттанудың 

бағыттары. Контактілік-генетикалық, контактілі-типологиялық байланыстар. 

Қазақстанда салыстырмалы әдебиеттанудың даму үдерісі. Қазақ 

әдебиеттануындағы салыстырмалы әдістің қолданылуы. Ш.Уәлиханов, 

М.Әуезов, Е. Ысмайылов, С.Сейітов, Ш.Сәтбаева, Ө.Күмісбаев, Ж.Дәдебаев, 

С.Әшімханова, Б.Мамраев, М.Маданова еңбектері. 

 

Философиялық-эстетикалық әдебиеттану. 

Әдебиет пен адамды кешенді оқып үйренудің принципі. В.Казначеев, 

Е.Спирин ілімінде адам әлеуметтік-мәдени және ғарыштық құбылыс 

сипатында. Ноосфергенез және адамның ғылыми-гуманистік дамуы. Бахтин 

поэтикасының принциптері. Ғалымдар еңбегінде (Г.Гегель, И.Гердер, И.Гэн, 

С.Кьеркегор, Х.Ортега - и. Гассет, Э.Баллер, У.Эко) әдеби құбылыстарды 

философиялық-эстетикалық тұрғыдан танудың негізгі тәсілдері.  

Д.Лихачев, В.Топоров, С.Артановский, С.Аверинцев, А.Лосев 

жұмыстарындағы орыс космизмі идеясы мен философиясының тұтастығы. 

Р.Нұрғалиев, Т.Ақшолақов, Т.Есембеков еңбектеріндегі қазақ әдебиетінің 

философиялық-эстетикалық табиғатының ерекшелігі. 
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Семиотикалық бағыт 

Семиотика ғылыми зерттеулердің саласы ретінде. Семиотиканың 

міндеттері мен нысаны. Ю.М. Лотманның теориясы және оның 

семиотикалық мәдениттанудағы семиосфера ұғымы. Таңба теориясының 

негізгі аспектілері. Семиотиктер мен лингвисттер арасындағы өзара 

келіспеушіліктер. Семиотиктердің мәтін конвенционалдығы, референттілігі, 

концептуалдығы туралы уәжі.   

 

Әдеби когнитология 

Когнитивті әдебиеттану генезисі. Когнитивтік әдебиеттанудың базалық 

ұғымдары. Мәнмітіннің когнитивтік жүйесі. Көркем концепт 

әдебиеттанушылық категория ретінде. Ұжымдық сана бірліктері. 

Универсалиилер, стереотиптер метакатегория ретінде. Тұлғаның когнитивтік 

стилі. Мағына когнициясы. Когнитивтік стратегиялар және идеостиль. 

Әлемнің тілдік бейнесі. Көркем әлем концептосферасы. Мәтіндегі ақпаратты 

өңдеу. Дж. Лакоффа, М. Джонсон еңбектеріндегі когнитивтік риторика, М. 

Тёрнер еңбегіндегі когнитивтік метафора, П. Стоквелл, Р. Цур еңбектеріндегі 

когнитивтік поэтика мәселелері. Әдеби шығарманы когнитивті-

концептуалды тұрғыдан талдау. Автор образы. Әдебиет әлемнің тілдік 

бейнесінің эстетикалық көрінісі ретінде.   

 

Әдеби антропология 

Антропологиялық теориялар негізі. Пәлсапалық антропологиядағы 

адам болмысының негіздері, инварианттары мен универсалиялар. 

Антропологиялық бағыт бастауындағы еңбектер. М.Шелер, А.Гелен, 

Г.Плеснер еңбектеріндегі субстанция. Антропологиядағы маргиналдық сана, 

бейсаналық көріністер, санасыздық сәттері, елестік әлем, тән тәжірибесі 

секілді мәселелер. Авторлардың көркем антропологиясы. Антропологиялық 

әдістегі биологиялық тұрғыдан бағалау. Персонализм мен экзистенциализм, 

психоанализ бен неофрейдизм, феноменология және структурализмнің 

кейбір теорияларының антропологисттік идеялармен қабысуы.  

 

Психопоэтика 

Психопоэтиканың пәнаралық сипаты. Психопоэтика поэтиканың бір 

саласы ретінде. Көркем мәтінді психологизм тұрғысынан қарастыру. 

Психопоэтидадағы негізгі мәселелер. «Ішкі адам» және «сытқы адам» 

түсініктерінің қарым-қатынасы. Мәтіннің эмоционалдық мазмұны. Бүтін 

мәтінді қабылдау механизмдері. Көркем образ тудырудың дәстүрлі 

құралдары. Е.Г. Эткиндтің талдау әдістері.  Психологиялық фреймдер.  

 

Тарихи-әлеуметтік әдебиеттану 

Әлеуметтік әдебиеттанудың пәнаралық сипаты. Көркем әдебиеттің 

әлеуметтік қызметі. Әдебиеттің қоғам жағдаятына тәуелділігі. Әлеуметтік 
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әдебиеттану саласының мәдени-тарихи мектеппен байланысы. Орыс 

әдебиетшілері В. Г. Белинский, А. И. Герцен, Н. Г. Чернышевский, 

Н. А. Добролюбов, Д. И. Писарев еңбектеріндегі әдеби шығармашылықты 

әлеуметтік талқылау. Әдеби құбылыстарға моникалық тұрғыдан көзқарас. 

В.М.Фирченің социологиялық концепциясы бойынша таптық психологиялық 

жіктелім. Тұрпайы социологизм, таптық сана, идеология ұғымы. Автор және 

қоғамдық-әлеуметтік жағдайдың қарым-қатынасы. Автор және әлеуметтік 

тапсырыс. Әлеуметтік әдебиеттанудың генезисі. Маркситтік және 

неомарксистік көзқарастар. Кейіпкер мен қоғам арасындағы өз-ара 

байланысқа негізделген шығарма типологиясы. Әлеуметтік әдебиеттану және 

көпшілік әдебиет.  

 

Модернисттік және постмодернисттік әдебиеттану. 

Модернисттік және постмодернисттік бағыт философиясы. 

Ю.Кристева, И.Хассан, Ж.Бодрийар, В.Вельш  еңбектеріндегі модернизм 

және постмодернизм туралы толғамдар. Модернисттік және 

постмодернисттік зерттеулердегі мәселелер ауқымы. Модернизм және 

постмодернизм теориясы бойынша әдебиеттің тарихи-мәдени дамуының 

кешенді қарастырылуы. Постмодернисттік әдеби сынның әдебиеттанудың 

бағыты ретіндегі мазмұны. Модернисттік және постмодернисттік әдеби 

мәтіндердің эстетикалық табиғаты. Постмодернисттік эстетиканың негізгі 

түсініктері. Фрагментарлық, стильдік синкретизм, интермәтін, палимпсест, 

аллюзия, пастиш, коллаж, дискурс гипермәтін ұғымдары.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттардың даму 

тарихы  

2. Әдебиетті мәдени-психологялық тұрғыдан талдау амалдары 

3. Мәтін теориясын зерттеуші ғалымдар еңбектері 

4. Психоаналитикалық бағыттың даму кезеңдері, өзіндік ерекшелігі.  

5. Структуралисттік және постструктуралисттік бағыттың 

әдебиеттану ғылымында тұрақталуы, негізгі ұғым-түсініктері.  

6. Конструктивизм және деконструктивизм бағыттың теориясы, 

өкілдері, өзіндік ұғым-түсінігі.   

7. Герменевтикалық талдаудың ерекшелігі. 

8. Компаративистикалық бағыттың қалыптасуы, өзіндік ерекшелігі.  

9. Философиялық-эстетикалық әдебиеттанудың мәні мен маңызы.  

10. Семиотикалық зерттеулердің өзіндік ерекшелігі 

11. Әдеби когнитологиялық талдау амалдары 

12. Әдеби мәтінді талдаудың антропологиялық негіздері 

13. Мәтінді психопоэтикалық талдау мен талқылаудың әдістері 
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14. Көркем шығарманы тарихи-әлеуметтік әдебиеттану тұрғысынан 

бағалау амалдары 

15. Модернисттік және постмодернисттік талдаулардың әдіс-

амалдары.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Автор және оқырман. Әдеби шығарманың тағдыры.  

2. Семиотика. Көркем шығарманың таңба табиғаты. 

3. Қазіргі Қазақстан әдебиетануындағы негізгі бағыттар мен 

ағымдар. 

4. Д.Дюришин бойынша әдебиеттерді салыстыра талдау 

принциптері 

5. Көркем антропологиядағы «қаламгердің көркемдік әлемі» деген 

ұғым.  

6. Қазіргі заманғы компаративистиканың жетекші ұғымдары мен 

идеялары 

7. И.Тэн бойынша көркем әдебиеттің сипатын анықтау тәсілдері 

8. А.Веселовскийдің «Тарихи поэтика» еңбегіндегі 

компаративисттік әдістің қолданылуы 

9. Л.Выготскийдің «Өнер психологиясы» еңбегіндегі адам 

болмысындағы құпияларды жалпы психологиялық теория арқылы зерттеуі 

10.  Психоаналитикалық бағыттағы бейсаналылық ұғымы.  

11.  Көркем мәтіннің жазылу тарихы, жанр, дәстүр мәселелері 

структуралисттік бағыт аясында.  

12. Ж.Деррида бойынша мәтін деконструкциясы. 

13. Г.Гаддамер еңбектеріндегі «шығарма – оқырман – дәстүр» жүйесі 

14. Пол де Ман еңбектеріндегі сыншы мен оқырман  

15. Ю.Кристева, Н.Пьеге-Гро еңбектеріндегі интертекстуалдық 

ұғымы оның мәтіндегі көрінісі 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЛАТЫН 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ  

 

1. Көркем мәтінді талдау жолдары 

2. Нақты мәтінді тарихи көзқарас тұрғысынан талдау 

3. «Түсіну – әлемді танудың әмбебап амалы» деген идеяның 

әдебиеттанушылық бағыттағы көрінісі 

4. Көркем мәтіндегі «өзінікі» мен «өзгенікін» анықтау принциптері 

5. М.Әуезов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов шығармаларындағы 

психологиялық және визионерлік архетиптер 
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6. Көркем шығармадағы бейсаналылық құбылыстардың астарлы 

көрінісі 

7. ХХ ғасырдың 70-90 жылдарындағы қазақ поэзиясындағы 

интермәтіндік құрылымдар  

8. Фольклорлық, мифологиялық әлем моделіндегі ұжымдық сана 

көрінісі 

9. Шығарма табиғатына сәйкес талдау амалдарын дәйектеу 

10. Көркем мәтіндегі символ-образдар арқылы берілген таңбаларды 

айқындау амалдары 

11. Әдебиеттанушылық бағыттар ұстанған талдау принциптеріндегі 

қисындылық және қисынсыздық.  

12. М.Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» шығармасын 

герменевтикалық тұрғыдан талдау 

13.  Әдеби мәтінді талдаудың психологиялық негіздері 

14. Өндірістік тақырыптағы романдарға тарихи-әлеуметтік талдау 

жасау 

15. А.Құнанбаев өлеңдеріне антропологиялық талдау жасау 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Айтмұхамбетова Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі: қазіргі кезең 

поэзиясы арқылы. – Алматы, 2010. 

2. Ахмедияров К.К. Лингвистическая поэтика: традиции и новации. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2002.  

3. Дәдебаев Ж. Абай антропологизмі. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014.  

4. Дәдебаев Ж. Абай антропологизмі. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014.  

5. Есембеков Т.У. Көркем мәтінді талдау негіздері: Оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2009.  

6. Есембеков Т.У. Көркем мәтін поэтикасы: Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2012.  

7. Есембеков Т.У. Функции драматизма в художественном тексте.  

Алматы: Қазақ университеті, 2013. 3. 4. 5. Майтанов Б. Портрет поэтикасы. – 

Алматы, 2006. 

8. Майтанов Б. Монолог құрылымы. – Алматы, 2006.  

9. Мәмбетов Ж. Әдебиеттің эстетикалық негіздері. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011. 

10. Нұрғалиев Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 

11. Солтанаева Е. Әдеби компаративистика. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. 
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Қосымша: 

1. Дәдебаев Ж. Абай антропологизмі. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014.  

2. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – СПб.: Азбука, 2002. 

3. Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции / Под 

общ. ред. О.А. Клинга и А.А. Холикова. – М.-СПб.: Нестор-История, 2012. 

4. Художественная антропология. Теоретические и историко-

литературные аспекты / Под ред. М.Л. Ремневой, О.А. Клинга, А.Я. Эсалнек. 

М.: МАКС Пресс, 2011. 

5. Витковская Л.В. Когниция смысла. Литературоведение ХХІ века. 

Пятигоск: Изд-во Пятигорского государственного лингвистического 

университета, 2012. – 236 с. 

6. Фалев Е.В. Герменевтический метод Хайдеггера в применении к 

стихотворению Стефана Георге “Слово” // Вестник МГУ. Серия 

“Философия”. — 1997. — №1. — С.94-105. 

7. Ильин И.П. Постструктурализм.Деконструктивизм.Постмодернизм – 

Москва: Интрада, 1996 

8. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988. 

9. Пищальникова, В.А. Психопоэтика / В.А.Пищальникова. – Барнаул: 

Изд. АГУ, 1999. – 176 с.  

10. Дубин Б. Классика, после и рядом: Социологические очерки о 

литературе и культуре. М.,2010. (Рекомендовано закупить) 

11. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество. Введение в 

социологию литературы. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. 

12. Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный интитут: 

Статьи посоциологии литературы. М., 1994. 

13. Есаулов И.А. Эстетический анализ литературного произведения. – 

Кемерово, 1990 – 90 с.  

14. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – Спб., 
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15. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва, 1998.   

16. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – 

Москва, 2001.  

17. Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. – 

Москва: ИМЛИ. РАН., 2002.  

18. Западное литературоведение ХХ века. Энцеклопедия. – Москва: 

2004. 

19.Топоров В.Н. Миф. Ритуал. Символ. – Москва, 1995.   

20. Ильин, И. Постмодернизм от истоков столетия. Эволюция научного 

мифа. – Москва: Интрада, 1998. 
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AZhB 5301 – ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Бисенғали З-Ғ.Қ. – филология ғылымдарының докторы, профессор, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Солтанаева Е.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а., 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Есембеков Т.У – филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Орда Г. – филология ғылымдарының докторы, доцент,  

М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәні «6M020500 – Филология» 

мамандығына гуманитарлық ғылымдар магистрін дайындау үшін  (1,5 жыл) 3 

кредит көлеміндегі негізгі пән. Ол магистранттарға қазіргі әдебиеттануда 

қалыптасқан жаңа бағыттардың әдіснамалық пен категориялық аппаратымен, 

даму тенденцияларымен таныстырады. Бұл пән соңғы жылдары жарық 

көрген монографиялармен, зертеу мақалалармен таныстыруды, мәнді, 

маңызды еңбектерді бүгінгі әдебиеттанудың бағытын аңғартатын 

пікірлермен, негізгі идея, басты ағымдарды өзара салыстыра зерттеуді, алда 

тұрған өзекті мәселелерді айқындап, зерттеудің жаңа әдістемелері мен әдіс-

тәсілдерін үйретуді мақсат етеді. 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәнін оқыту нәтижесінде  

магистрант  

- білуі тиіс: қазіргі әдебиеттанудың бағыттарын, даму тенденцияларын, 

көркем шығарманы талдау әдістері мен тәсілдерін; филология ғылымының 

ұғымдары мен категорияларын, әдебиеттанудың пәнаралық байланыстарын; 

қазіргі әдебиеттанудың негізгі теориялары мен концепцияларын; негізгі 

библиографиялық дереккөздерін мен іздестіру жүйелерін; 

- игеруі тиіс: көркем шығармаларын талдауда әдебиеттанушылық 

бағыттардың принциптерін қолдана алу; әдебиеттанушылық мәселелерін 

жан-жақтан талдау; әдебиет теориясы мен тарихы бойынша өз 

қорытындыларын жазба және ауызша түрде жеткізу. 

- дағды тиіс: әртүрлі әдістер мен тәсілдер арқылы жазушылардың 

шығармаларын талдау; дәстүрлі және инновациялық технологияларын 

қолдануы негізінде әдеби және тіл деректерді жинау және талдау; зерттеу 

тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация, реферат және 
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библиографияны дайындау; библиографиялық сипаттаманы; баяндама мен 

хабарламаны жасау; өз зерттеулерін ауызша, жазбаша (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 магистрант магистрлік 

диссертация жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда 

және әдебиеттану саласында кәсіби қызмет еткенде пайдалана алады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып 

1. ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттар 

2. Мәдени-психологиялық бағыт 

3. Мәтін теориясы мен поэтикасы 

4. Психоаналитикалық бағыт 

5. Структурализм және постструктурализм  

6. Конструктивизм және деконструктивизм  

7. Әдеби герменевтика 

8. Компаративисттік  бағыт 

9. Философиялық-эстетикалық әдебиеттану 

10. Әдеби антропология  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – қазіргі әдебиеттанудың даму тенденцияларын ашу; 

көркем шығармалары мен әдеби құбылыстарын зерттеудің ғылыми 

әдістермен таныстыру. 

Пән оқыту міндеттері: 

5) отандық және шетел әдебиеттанудың даму тендециялары мен 

заңдылықтарын зерттеу;  

6) көркем шығармаларды талдау және түсіндіру жолдары мен 

әдістерін меңгеру;  

7) қазіргі әдебиеттанудың негізгі бағыттары мен мәселелерін 

анықтау; 
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8) ғылыми зерттеудің әдістемесі аясындағы магистранттардың 

білімін тереңдету. 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәнінің зерттеу нысаны: 
қазіргі әдебиеттанудың ұғымдары мен категориялары, көркем шығарманы 

талдау тәсілдер 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:  

5) талдау әдісі; 

6) салыстырмалы-типологиялық әдіс; 

7) жүйелеу тәсілі; 

8) кешенді тәсіл. 

Аталған пән ғылымының басқа ғылымдар арасында алатын орны 

мен қызметі. Әдебиеттанудың жаңа бағыттары 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 әдебиеттануда жаратылыстану ғылымдарының жетістіктері де орында 

қолданылуда.  

Аталған пән ғылымының қысқаша тарихи даму очеркі.  
Әдебиеттану ғылым ретінде (нысаны, пәні, құрылымы). Әдебиеттану 

ғылымының қалыптасу және дамуының негізгі кезеңдері (пайда болуы, 

ғылыми-философиялық алғышарттары). Әдебиеттанудың тарихы. Соңғы он 

жылдағы әдебиеттану ғылымының мәселелері. 

Қазіргі әдебиеттанудың теориялары мен концепциялары. 

Әдебиеттанудағы негізгі бағыттар мен мектептер. 

Көркем шығарманы зерттеу әдістемесі мен әдіснамасы. 

Әдебиеттанушылық зерттеулердің инновациялық әдістер мен тәсілдер. 

Пәнаралық зерттеулер. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттар  

Көркем шығармаларды зерттеудің әдіснамасы мен теориясы. Әдеби 

үдерісті зерттеудің тәсілдері. Әлем әдебиеті тарихында қалыптасқан 

әдебиетті зерттеудің принциптері. Әдебиеттанудағы әдістердің тарихи 

дамуы. Әдебиеттанушылық  теориялар, әдістер, бағыттар. Әдебиеттанудағы 

бағыттардың өзара өтпелілік, өзара байланыстылық, бірін-бірі терістеушілік 

сипаттары.  
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Мәдени-психологиялық бағыт 

Мәдени-психологиялық бағыт ерекшелігі. Кембридждік мектеп.  

Р.Френк, А.Айвор, У.Эмпсоннның зерртеу еңбектеріндегі мәдени-

психологиялық бағыттың қағидаттары. 1960-1980 жылдардағы Н.Фидлер, 

Хирш, Н.Холанд жұмыстарында мәдени-психологиялық бағыт 

қағидаттарының дамуы. Көркем мәтінді авторлық ракурс тұрғысынан 

қарастыру. Мәдени-психологиялық бағыттың герменевтикамен байланысы. 

 

Мәтін теориясы мен поэтикасы 

Мәтін және болмыс, мәтін және автор, мәтін және мәнмәтін, оқырман 

және мәтін арасындағы поэтикалық байланыс түрлері мен деңгейлері. 

Көркем мәтіндегі тілдік құбылыстардың поэтикалық қызметі. Көркем мәтінді 

зерттеудің жалпы филологиялық бағыттары. Мәтін жайлы көзқарастар 

тарихы. Суреткер тұлғасы туралы ғылыми-теориялық көзқарастар өрісі. 

«Әдеби мәтіндегі автор» ұғымы. Авторлық баян және көркем әлем. Көркем 

мәтіннің поэтикалық сипаты.  

 

Психоаналитикалық бағыт  

З.Фрейд, К.Юнг, Ж.Лакан еңбектеріндегі шығарманы 

психоаналитикалық талдау үлгілері. Психоаналитикалық зерттеулердегі 

автор образы. З.Фрейдтің Эсхил, Шекспир, Гете, Достоевскийдің 

шығармаларын талдауы психоаналитикалық әдебиеттанудың классикалық 

үлгілері ретінде. Психоаналитикалық теориядағы бейсаналық концепциясы. 

Эдип, Электра, Нарцисцизм комплекстері, сублимация, катарсис ұғымдары 

бейсаналық құштарлықтардың көрінісі ретінде. К.Юнг талдауларындағы 

архиетип, образ-символ ұғымдары. Тұлғаның психологиялық даму тарихы. 

Психобиография. Ж.П.Сартрдың Ш.Бодлер мен Г.Флобер 

шығармашылығына арналған еңбектері. Е.М.Мелетинскийдің «Әдеби 

архетиптер» еңбегіндегі (1994) психоаналитикалық талдаулары.   

 

Структурализм және постструктурализм 

Әдеби структурализмнің алғашқы ғылыми идеялары. В.Матезиус, 

Я.Мухаржовский, Р.Якобсон еңбектеріндегі структуралисттік бағыттың 

көзқарастары. Р.Барт, А.Греймас, Ж.Жаннет еңбектері. Структуралисттер 

еңбектеріндегі қатынас, элемент, деңгей, оппозиция, бинарлық, жағдай, 

вариант, инвариант терминдері. Аксиоматизация, диссоциация, ассоциация, 

идентификация, интеграция секілді структурализмнің зерттеу әдістері. Тілдің 

социо-мәдени өрісі. Структуралисттік концепциядағы «өлі автор» түсінігі. 

Тілдік және мәдени кодтардың саналы эксперименті. Структуралисттік 

зерттеулердің пәнаралық сипаты. Постструктуралисттік бағыттың теориясы.  

Дж. Миллера, Д. Хеймана, Л. Лерненр еңбектері. Постструктурализм 

структуралисттік тенденцияларды жалғастырушы, дамытушы, әрі сын көзбен 

қараушы ретінде.  
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Конструктивизм және деконструктивизм  

Автор теориясының деконструкциялануы. Ж.Деррида, Пол де Мэн 

еңбектеріндегі деконструкция ұғымы. Постструктурализм концепциясы мен 

доктринасын қалыптастырудағы Ж.Дерида еңбектері. Сөзбен ойын, әмбебап 

эпистема, құрылым орталығы, ойлау стереотиптері, «қалдық мағыналар», 

мәтін өмірі, әдеби мәтінді талқылау еркіндігі ұғым түсініктері.   

 

Әдеби герменевтика 

Герменевтикалық бағыттың бастауы. Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, 

Г.Гадамер, В.Изер, Г.Яусс еңбектеріндегі герменевтикалық зерттеу. 

Герменевтикадағы «шығарма – оқырман – дәстүр» жүйесі. Рецептивтік 

теория. Рецептивтік теория қағидаттары. «Шығарма – оқырман» жүйесі. 

Богин, Арнольд, Залевская, В.Я.Задорнова, И.Гюббенет, Л.В.Чернец секілді 

ғалымдар еңбектері. Эксплициттік және имплициттік оқырман. «Алдын-ала 

ұғыну» түсінігі. Әдеби шығарманы түсінудің логикалық сатылары.  

 

Компаративисттік  бағыт 

Салыстырмалы-салғастырмалы әдістің әдебиеттануға енгізілуі.  

Салыстырмалы әдебиеттану теориясы. А.Веселовский, Ф, Ноэль, Ж.Ампер, 

К.Пишун, А.Руссо еңбектері. Веселовскийдің, Бахтиннің, Алексеевтің 

тарихи-салыстырмалы зерттеулері. Қазіргі салыстырмалы әдебиеттанудың 

бағыттары. Контактілік-генетикалық, контактілі-типологиялық байланыстар. 

Қазақстанда салыстырмалы әдебиеттанудың даму үдерісі. Қазақ 

әдебиеттануындағы салыстырмалы әдістің қолданылуы. Ш.Уәлиханов, 

М.Әуезов, Е. Ысмайылов, С.Сейітов, Ш.Сәтбаева, Ө.Күмісбаев, Ж.Дәдебаев, 

С.Әшімханова, Б.Мамраев, М.Маданова еңбектері. 

 

Философиялық-эстетикалық әдебиеттану. 

Әдебиет пен адамды кешенді оқып үйренудің принципі. В.Казначеев, 

Е.Спирин ілімінде адам әлеуметтік-мәдени және ғарыштық құбылыс 

сипатында. Ноосфергенез және адамның ғылыми-гуманистік дамуы. Бахтин 

поэтикасының принциптері. Ғалымдар еңбегінде (Г.Гегель, И.Гердер, И.Гэн, 

С.Кьеркегор, Х.Ортега - и. Гассет, Э.Баллер, У.Эко) әдеби құбылыстарды 

философиялық-эстетикалық тұрғыдан танудың негізгі тәсілдері.  

Д.Лихачев, В.Топоров, С.Артановский, С.Аверинцев, А.Лосев 

жұмыстарындағы орыс космизмі идеясы мен философиясының тұтастығы. 

Р.Нұрғалиев, Т.Ақшолақов, Т.Есембеков еңбектеріндегі қазақ әдебиетінің 

эстетикалық табиғатының ерекшелігі. 

 

Әдеби антропология 

Антропологиялық теориялар негізі. Пәлсапалық антропологиядағы 

адам болмысының негіздері, инварианттары мен универсалиялар. 

Антропологиялық бағыт бастауындағы еңбектер. М.Шелер, А.Гелен, 
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Г.Плеснер еңбектеріндегі субстанция. Антропологиядағы маргиналдық сана, 

бейсаналық көріністер, санасыздық сәттері, елестік әлем, тән тәжірибесі 

секілді мәселелер. Авторлардың көркем антропологиясы. Антропологиялық 

әдістегі биологиялық тұрғыдан бағалау. Персонализм мен экзистенциализм, 

психоанализ бен неофрейдизм, феноменология және структурализмнің 

кейбір теорияларының антропологисттік идеялармен қабысуы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттардың даму 

тарихы  

2. Әдебиетті мәдени-психологялық тұрғыдан талдау амалдары 

3. Мәтін теориясын зерттеуші ғалымдар еңбектері 

4. Психоаналитикалық бағыттың даму кезеңдері, өзіндік ерекшелігі.  

5. Структуралисттік және постструктуралисттік бағыттың 

әдебиеттану ғылымында тұрақталуы, негізгі ұғым-түсініктері.  

6. Конструктивизм және деконструктивизм бағыттың теориясы, 

өкілдері, өзіндік ұғым-түсінігі.   

7. Герменевтикалық талдаудың ерекшелігі. 

8. Компаративистикалық бағыттың қалыптасуы, өзіндік ерекшелігі.  

9. Философиялық-эстетикалық әдебиеттанудың мәні мен маңызы.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі Қазақстан әдебиетануындағы негізгі бағыттары мен 

ағымдары. 

2. Көркем антропологиядағы «қаламгердің көркемдік әлемі» деген 

ұғымы.  

3. Қазіргі заманғы компаративистиканың жетекші ұғымдары мен 

идеялары 

4. И.Тэн бойынша көркем әдебиеттің сипатын анықтау тәсілдері 

5. А.Веселовскийдің «Тарихи поэтика» еңбегіндегі 

компаративисттік әдістің қолданылуы 

6. Л.Выготскийдің «Өнер психологиясы» еңбегіндегі адам 

болмысындағы құпияларды жалпы психологиялық теория арқылы зерттеуі 

7. Көркем мәтіннің жазылу тарихы, жанр, дәстүр мәселелері 

структуралисттік бағыт аясында.  

8. Ж.Деррида бойынша мәтін деконструкциясы. 

9. Г.Гаддамер еңбектеріндегі «шығарма – оқырман – дәстүр» жүйесі 

10. Ю.Кристева, Н.Пьеге-Гро еңбектеріндегі интертекстуалдық 

ұғымы оның мәтіндегі көрінісі 
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МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЛАТЫН 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Көркем мәтінді талдау жолдары 

2. Нақты мәтінді тарихи көзқарас тұрғысынан талдау 

3. «Түсіну – әлемді танудың әмбебап амалы» деген идеяның 

әдебиеттанушылық бағыттағы көрінісі 

4. Көркем мәтіндегі «өзінікі» мен «өзгенікін» анықтау принциптері 

5. М.Әуезов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов шығармаларындағы 

психологиялық және визионерлік архетиптер 

6. Көркем шығармадағы бейсаналылық құбылыстардың астарлы 

көрінісі 

7. ХХ ғасырдың 70-90 жылдарындағы қазақ поэзиясындағы 

интермәтіндік құрылымдар  

8. Фольклорлық, мифологиялық әлем моделіндегі ұжымдық сана 

көрінісі 

9. Шығарма табиғатына сәйкес талдау амалдарын дәйектеу 

10. Көркем мәтіндегі символ-образдар арқылы берілген таңбаларды 

айқындау амалдары 

11. М.Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» шығармасын 

герменевтикалық тұрғыдан талдау 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Айтмұхамбетова Ж. Мифтің поэтикадағы қызметі: қазіргі кезең 

поэзиясы арқылы. – Алматы, 2010. 

2. Ахмедияров К.К. Лингвистическая поэтика: традиции и новации. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2002.  

3. Дәдебаев Ж. Абай антропологизмі. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014.  

4. Дәдебаев Ж. Абай антропологизмі. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014.  

5. Есембеков Т.У. Көркем мәтінді талдау негіздері: Оқу құралы. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2009.  

6. Есембеков Т.У. Көркем мәтін поэтикасы: Оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2012.  

7. Есембеков Т.У. Функции драматизма в художественном тексте.  

Алматы: Қазақ университеті, 2013. 3. 4. 5. Майтанов Б. Портрет поэтикасы. – 

Алматы, 2006. 

8. Майтанов Б. Монолог құрылымы. – Алматы, 2006.  

9. Мәмбетов Ж. Әдебиеттің эстетикалық негіздері. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011. 
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10. Нұрғалиев Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 

11. Солтанаева Е. Әдеби компаративистика. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2016. 

 

Қосымша: 

1. Дәдебаев Ж. Абай антропологизмі. – Алматы: Қазақ университеті, 

2014.  

2. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – СПб.: Азбука, 2002. 

3. Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции / Под 

общ. ред. О.А. Клинга и А.А. Холикова. – М.-СПб.: Нестор-История, 2012. 

4. Художественная антропология. Теоретические и историко-

литературные аспекты / Под ред. М.Л. Ремневой, О.А. Клинга, А.Я. Эсалнек. 

М.: МАКС Пресс, 2011. 

5. Витковская Л.В. Когниция смысла. Литературоведение ХХІ века. 

Пятигоск: Изд-во Пятигорского государственного лингвистического 

университета, 2012. – 236 с. 

6. Фалев Е.В. Герменевтический метод Хайдеггера в применении к 

стихотворению Стефана Георге “Слово” // Вестник МГУ. Серия 

“Философия”. — 1997. — №1. — С.94-105. 

7. Ильин И.П. Постструктурализм.Деконструктивизм.Постмодернизм – 

Москва: Интрада, 1996 

8. Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы. М., 1988. 

9. Пищальникова, В.А. Психопоэтика / В.А.Пищальникова. – Барнаул: 

Изд. АГУ, 1999. – 176 с.  

10. Дубин Б. Классика, после и рядом: Социологические очерки о 

литературе и культуре. М.,2010. (Рекомендовано закупить) 

11. Гудков Л., Дубин Б., Страда В. Литература и общество. Введение в 

социологию литературы. М.: Российск. гос. гуманит. ун-т, 1998. 

12. Гудков Л.Д., Дубин Б.В. Литература как социальный интитут: 

Статьи посоциологии литературы. М., 1994. 

13. Есаулов И.А. Эстетический анализ литературного произведения. – 

Кемерово, 1990 – 90 с.  

14. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – Спб., 

2005. – 340 с.  

15. Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. – Москва, 1998.   

16. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – 

Москва, 2001.  

17. Художественные ориентиры зарубежной литературы ХХ века. – 

Москва: ИМЛИ. РАН., 2002.  

18. Западное литературоведение ХХ века. Энцеклопедия. – Москва: 

2004. 

20. Ильин, И. Постмодернизм от истоков столетия. Эволюция научного 

мифа. – Москва: Интрада, 1998. 
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AZhB 5301 – ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ЖАҢА БАҒЫТТАРЫ 

(бейіндік бағыт) 

 

Көлемі  1 кредит 

 

Бисенғали З-Ғ.Қ. – филология ғылымдарының докторы, профессор, 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Солтанаева Е.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент м.а., 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Есембеков Т.У – филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Орда Г. – филология ғылымдарының докторы, доцент,  

М. Әуезов атындағы Әдебиет және өнер институты 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәні «6M020500 – Филология» 

мамандығына гуманитарлық ғылымдар магистрін дайындау үшін  (1 жыл) 1 

кредит көлеміндегі негізгі пән. Ол магистранттарға қазіргі әдебиеттануда 

қалыптасқан жаңа бағыттардың әдіснамалық пен категориялық аппаратымен, 

даму тенденцияларымен таныстырады. Бұл пән соңғы жылдары жарық 

көрген монографиялармен, зертеу мақалалармен таныстыруды, мәнді, 

маңызды еңбектерді бүгінгі әдебиеттанудың бағытын аңғартатын 

пікірлермен, негізгі идея, басты ағымдарды өзара салыстыра зерттеуді, алда 

тұрған өзекті мәселелерді айқындап, зерттеудің жаңа әдістемелері мен әдіс-

тәсілдерін үйретуді мақсат етеді. 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәнін оқыту нәтижесінде  

магистрант  

- білуі тиіс: қазіргі әдебиеттанудың бағыттарын, даму тенденцияларын, 

көркем шығарманы талдау әдістері мен тәсілдерін; филология ғылымының 

ұғымдары мен категорияларын, әдебиеттанудың пәнаралық байланыстарын; 

қазіргі әдебиеттанудың негізгі теориялары мен концепцияларын; негізгі 

библиографиялық дереккөздерін мен іздестіру жүйелерін; 

- игеруі тиіс: көркем шығармаларын талдауда әдебиеттанушылық 

бағыттардың талдау принциптерін қолдана алу; әдебиеттанушылық 

мәселелерін жан-жақтан талдау; әдебиет теориясы мен тарихы бойынша өз 

қорытындыларын жазба және ауызша түрде жеткізу. 

- дағды тиіс: әртүрлі әдістер мен тәсілдер арқылы жазушылардың 

шығармаларын талдау; дәстүрлі және инновациялық технологияларын 

қолдануы негізінде әдеби және тіл деректерді жинау және талдау; зерттеу 

тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация, реферат және 
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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 магистрант магистрлік 

диссертация жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда 

және әдебиеттану саласында кәсіби қызмет еткенде пайдалана алады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып 

1. ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттар 

2. Мәдени-психологиялық бағыт 

3. Мәтін теориясы мен поэтикасы 

4. Психоаналитикалық бағыт 

5. Структурализм және постструктурализм  

6. Конструктивизм және деконструктивизм  

7. Әдеби герменевтика 

8. Компаративисттік  бағыт 

9. Философиялық-эстетикалық әдебиеттану 

10. Әдеби антропология  

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – қазіргі әдебиеттанудың даму тенденцияларын ашу; 

көркем шығармалары мен әдеби құбылыстарын зерттеудің ғылыми 

әдістермен таныстыру. 

Пән оқыту міндеттері: 

9) отандық және шетел әдебиеттанудың даму тендециялары мен 

заңдылықтарын зерттеу;  

10) көркем шығармаларды талдау және түсіндіру жолдары мен 

әдістерін меңгеру;  

11) қазіргі әдебиеттанудың негізгі бағыттары мен мәселелерін 

анықтау; 
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12) ғылыми зерттеудің әдістемесі аясындағы магистранттардың 

білімін тереңдету. 

«Әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәнінің зерттеу нысаны: 
қазіргі әдебиеттанудың ұғымдары мен категориялары, көркем шығарманы 

талдау тәсілдер 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:  

9) талдау әдісі; 

10) салыстырмалы-типологиялық әдіс; 

11) жүйелеу тәсілі; 

12) кешенді тәсіл. 

Аталған пән ғылымының басқа ғылымдар арасында алатын орны 

мен қызметі. Әдебиеттанудың жаңа бағыттары 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 әдебиеттануда жаратылыстану ғылымдарының жетістіктері де орында 

қолданылуда.  

Аталған пән ғылымының қысқаша тарихи даму очеркі.  
Әдебиеттану ғылым ретінде (нысаны, пәні, құрылымы). Әдебиеттану 

ғылымының қалыптасу және дамуының негізгі кезеңдері (пайда болуы, 

ғылыми-философиялық алғышарттары). Әдебиеттанудың тарихы. Соңғы он 

жылдағы әдебиеттану ғылымының мәселелері. 

Қазіргі әдебиеттанудың теориялары мен концепциялары. 

Әдебиеттанудағы негізгі бағыттар мен мектептер. 

Көркем шығарманы зерттеу әдістемесі мен әдіснамасы. 

Әдебиеттанушылық зерттеулердің инновациялық әдістер мен тәсілдер. 

Пәнаралық зерттеулер. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттар  

Көркем шығармаларды зерттеудің әдіснамасы мен теориясы. Әдеби 

үдерісті зерттеудің тәсілдері. Әлем әдебиеті тарихында қалыптасқан 

әдебиетті зерттеудің принциптері. Әдебиеттанудағы әдістердің тарихи 

дамуы. Әдебиеттанушылық  теориялар, әдістер, бағыттар. Әдебиеттанудағы 

бағыттардың өзара өтпелілік, өзара байланыстылық, бірін-бірі терістеушілік 

сипаттары.  

Мәдени-психологиялық бағыт 

Мәдени-психологиялық бағыт ерекшелігі. Кембридждік мектеп.  

Р.Френк, А.Айвор, У.Эмпсоннның зерртеу еңбектеріндегі мәдени-
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психологиялық бағыттың қағидаттары. 1960-1980 жылдардағы Н.Фидлер, 

Хирш, Н.Холанд жұмыстарында мәдени-психологиялық бағыт 

қағидаттарының дамуы. Көркем мәтінді авторлық ракурс тұрғысынан 

қарастыру. Мәдени-психологиялық бағыттың герменевтикамен байланысы. 

 

Мәтін теориясы мен поэтикасы 

Мәтін және болмыс, мәтін және автор, мәтін және мәнмәтін, оқырман 

және мәтін арасындағы поэтикалық байланыс түрлері мен деңгейлері. 

Көркем мәтіндегі тілдік құбылыстардың поэтикалық қызметі. Көркем мәтінді 

зерттеудің жалпы филологиялық бағыттары. Мәтін жайлы көзқарастар 

тарихы. Суреткер тұлғасы туралы ғылыми-теориялық көзқарастар өрісі. 

«Әдеби мәтіндегі автор» ұғымы. Авторлық баян және көркем әлем. Көркем 

мәтіннің поэтикалық сипаты.  

 

Психоаналитикалық бағыт  

З.Фрейд, К.Юнг, Ж.Лакан еңбектеріндегі шығарманы 

психоаналитикалық талдау үлгілері. Психоаналитикалық зерттеулердегі 

автор образы. З.Фрейдтің Эсхил, Шекспир, Гете, Достоевскийдің 

шығармаларын талдауы психоаналитикалық әдебиеттанудың классикалық 

үлгілері ретінде. Психоаналитикалық теориядағы бейсаналық концепциясы. 

Эдип, Электра, Нарцисцизм комплекстері, сублимация, катарсис ұғымдары 

бейсаналық құштарлықтардың көрінісі ретінде. К.Юнг талдауларындағы 

архиетип, образ-символ ұғымдары. Тұлғаның психологиялық даму тарихы. 

Психобиография. Ж.П.Сартрдың Ш.Бодлер мен Г.Флобер 

шығармашылығына арналған еңбектері. Е.М.Мелетинскийдің «Әдеби 

архетиптер» еңбегіндегі (1994) психоаналитикалық талдаулары.   

 

Структурализм және постструктурализм 

Әдеби структурализмнің алғашқы ғылыми идеялары. В.Матезиус, 

Я.Мухаржовский, Р.Якобсон еңбектеріндегі структуралисттік бағыттың 

көзқарастары. Р.Барт, А.Греймас, Ж.Жаннет еңбектері. Структуралисттер 

еңбектеріндегі қатынас, элемент, деңгей, оппозиция, бинарлық, жағдай, 

вариант, инвариант терминдері. Аксиоматизация, диссоциация, ассоциация, 

идентификация, интеграция секілді структурализмнің зерттеу әдістері. Тілдің 

социо-мәдени өрісі. Структуралисттік концепциядағы «өлі автор» түсінігі. 

Тілдік және мәдени кодтардың саналы эксперименті. Структуралисттік 

зерттеулердің пәнаралық сипаты. Постструктуралисттік бағыттың теориясы.  

Дж. Миллера, Д. Хеймана, Л. Лерненр еңбектері. Постструктурализм 

структуралисттік тенденцияларды жалғастырушы, дамытушы, әрі сын көзбен 

қараушы ретінде.  
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Конструктивизм және деконструктивизм  

Автор теориясының деконструкциялануы. Ж.Деррида, Пол де Мэн 

еңбектеріндегі деконструкция ұғымы. Постструктурализм концепциясы мен 

доктринасын қалыптастырудағы Ж.Дерида еңбектері. Сөзбен ойын, әмбебап 

эпистема, құрылым орталығы, ойлау стереотиптері, «қалдық мағыналар», 

мәтін өмірі, әдеби мәтінді талқылау еркіндігі ұғым түсініктері.   

 

Әдеби герменевтика 

Герменевтикалық бағыттың бастауы. Ф.Шлейермахер, В.Дильтей, 

Г.Гадамер, В.Изер, Г.Яусс еңбектеріндегі герменевтикалық зерттеу 

принциптері. Герменевтикадағы «шығарма – оқырман – дәстүр» жүйесі. 

Рецептивтік теория. Рецептивтік теория қағидаттары. «Шығарма – оқырман» 

жүйесі. Богин, Арнольд, Залевская, В.Я.Задорнова, И.Гюббенет, Л.В.Чернец 

секілді ғалымдар еңбектері. Эксплициттік және имплициттік оқырман. 

«Алдын-ала ұғыну» түсінігі. Әдеби шығарманы түсінудің логикалық 

сатылары.  

 

Компаративисттік  бағыт 

Салыстырмалы-салғастырмалы әдістің әдебиеттануға енгізілуі.  

Салыстырмалы әдебиеттану теориясы. А.Веселовский, Ф, Ноэль, Ж.Ампер, 

К.Пишун, А.Руссо еңбектері. Веселовскийдің, Бахтиннің, Алексеевтің 

тарихи-салыстырмалы зерттеулері. Қазіргі салыстырмалы әдебиеттанудың 

бағыттары. Контактілік-генетикалық, контактілі-типологиялық байланыстар. 

Қазақстанда салыстырмалы әдебиеттанудың даму үдерісі. Қазақ 

әдебиеттануындағы салыстырмалы әдістің қолданылуы. Ш.Уәлиханов, 

М.Әуезов, Е. Ысмайылов, С.Сейітов, Ш.Сәтбаева, Ө.Күмісбаев, Ж.Дәдебаев, 

С.Әшімханова, Б.Мамраев, М.Маданова еңбектері. 

 

Философиялық-эстетикалық әдебиеттану. 

Әдебиет пен адамды кешенді оқып үйренудің принципі. В.Казначеев, 

Е.Спирин ілімінде адам әлеуметтік-мәдени және ғарыштық құбылыс 

сипатында. Ноосфергенез және адамның ғылыми-гуманистік дамуы. Бахтин 

поэтикасының принциптері. Ғалымдар еңбегінде (Г.Гегель, И.Гердер, И.Гэн, 

С.Кьеркегор, Х.Ортега - и. Гассет, Э.Баллер, У.Эко) әдеби құбылыстарды 

философиялық-эстетикалық тұрғыдан танудың негізгі тәсілдері.  

Д.Лихачев, В.Топоров, С.Артановский, С.Аверинцев, А.Лосев 

жұмыстарындағы орыс космизмі идеясы мен философиясының тұтастығы. 

Р.Нұрғалиев, Т.Ақшолақов, Т.Есембеков еңбектеріндегі қазақ әдебиетінің 

философиялық-эстетикалық табиғатының ерекшелігі. 

 

Әдеби антропология 

Антропологиялық теориялар негізі. Пәлсапалық антропологиядағы 

адам болмысының негіздері, инварианттары мен универсалиялар. 
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Антропологиялық бағыт бастауындағы еңбектер. М.Шелер, А.Гелен, 

Г.Плеснер еңбектеріндегі субстанция. Антропологиядағы маргиналдық сана, 

бейсаналық көріністер, санасыздық сәттері, елестік әлем, тән тәжірибесі 

секілді мәселелер. Авторлардың көркем антропологиясы. Антропологиялық 

әдістегі биологиялық тұрғыдан бағалау. Персонализм мен экзистенциализм, 

психоанализ бен неофрейдизм, феноменология және структурализмнің 

кейбір теорияларының антропологисттік идеялармен қабысуы.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. ХХ ғасырдағы әлем әдебиеттануындағы бағыттардың даму 

тарихы  

2. Әдебиетті мәдени-психологялық тұрғыдан талдау амалдары 

3. Мәтін теориясын зерттеуші ғалымдар еңбектері 

4. Психоаналитикалық бағыттың даму кезеңдері, өзіндік ерекшелігі.  

5. Структуралисттік және постструктуралисттік бағыттың 

әдебиеттану ғылымында тұрақталуы, негізгі ұғым-түсініктері.  

6. Конструктивизм және деконструктивизм бағыттың теориясы, 

өкілдері, өзіндік ұғым-түсінігі.   

7. Герменевтикалық талдаудың ерекшелігі. 

8. Компаративистикалық бағыттың қалыптасуы, өзіндік ерекшелігі.  

9. Философиялық-эстетикалық әдебиеттанудың мәні мен маңызы.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі Қазақстан әдебиетануындағы негізгі бағыттары мен 

ағымдары. 

2. Көркем антропологиядағы «қаламгердің көркемдік әлемі» деген 

ұғымы.  

3. Қазіргі заманғы компаративистиканың жетекші ұғымдары мен 

идеялары 

4. И.Тэн бойынша көркем әдебиеттің сипатын анықтау тәсілдері 

5. А.Веселовскийдің «Тарихи поэтика» еңбегіндегі 

компаративисттік әдістің қолданылуы 

6. Л.Выготскийдің «Өнер психологиясы» еңбегіндегі адам 

болмысындағы құпияларды жалпы психологиялық теория арқылы зерттеуі 

7. Көркем мәтіннің жазылу тарихы, жанр, дәстүр мәселелері 

структуралисттік бағыт аясында.  

8. Ж.Деррида бойынша мәтін деконструкциясы. 

9. Г.Гаддамер еңбектеріндегі «шығарма – оқырман – дәстүр» жүйесі 
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10. Ю.Кристева, Н.Пьеге-Гро еңбектеріндегі интертекстуалдық 

ұғымы оның мәтіндегі көрінісі 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН БІРГЕ ОРЫНДАЛАТЫН 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Көркем мәтінді талдау жолдары 

2. Нақты мәтінді тарихи көзқарас тұрғысынан талдау 

3. «Түсіну – әлемді танудың әмбебап амалы» деген идеяның 

әдебиеттанушылық бағыттағы көрінісі 

4. Көркем мәтіндегі «өзінікі» мен «өзгенікін» анықтау принциптері 

5. М.Әуезов, М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов шығармаларындағы 

психологиялық және визионерлік архетиптер 

6. Көркем шығармадағы бейсаналылық құбылыстардың астарлы 

көрінісі 

7. ХХ ғасырдың 70-90 жылдарындағы қазақ поэзиясындағы 

интермәтіндік құрылымдар  

8. Фольклорлық, мифологиялық әлем моделіндегі ұжымдық сана 

көрінісі 

9. Шығарма табиғатына сәйкес талдау амалдарын дәйектеу 

10. М.Жұмабаевтың «Шолпанның күнәсі» шығармасын 

герменевтикалық тұрғыдан талдау 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фундаментальный теоретический курс «Актуальные проблемы 

русского языкознания» включен в образовательный процесс в 

магистратуре в связи проводимыми реформами в системе высшего 

образования в Республике Казахстан. Согласно государственному 

общеобязательному стандарту образования РК, он входит в обязательный 

компонент в составе цикла профильных дисциплин в магистратуре по 

специальности «6М020500 Филология» (научно-педагогическое 

направление 2 года) и рассчитан на 2 кредита. 

Необходимость его введения продиктована спецификой 

магистратуры, являющейся высшей ступенью специального образования, 

которая решает задачи подготовки научно-педагогических кадров для 

Республики Казахстан. Этот курс призван не только совершенствовать и 

углублять знания и умения, полученные студентами в бакалавриате при 

прохождении дисциплин, ориентированных на изучение системы языка в 

синхронии и диахронии, но и помочь овладеть научным аппаратом 

русского языкознания. 

Известно, что проблематика филологических исследований в 

русском языкознании, начиная с XIX века, гармонично вписывалась в 

общую парадигму европейских, а впоследствии и мировых концепций и 

идей, что, в конечном счете, и определило высокий уровень русской 

филологии как науки. Особое место филологические разыскания в 

русистике приобрели в XX столетии, когда они во многом определили 

разработку проблем, связанных с новыми направлениями в мировом 
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языкознании, на постсоветском пространстве в условиях смены научных и 

культурно-исторических парадигм. Поэтому при отборе тем и проблем 

настоящего курса учитывался опыт не только отечественных направлений 

науки о языке, но и проблематика, актуальная для общего языкознания, 

независимо от географической и национальной принадлежности их школ. 

Основополагающей при составлении программы была идея о том, что 

лишь знание методологии науки и ее теоретических основ, 

осведомленность в важнейших концепциях и направлениях прошлого и 

настоящего современного языкознания, четкое представление о путях 

развития науки о языке могут способствовать осуществлению 

фундаментальной и всесторонней подготовки специалиста высшей 

школы. Этими задачами подготовки современного филолога 

определяются основные принципы построения настоящего курса и его 

содержание. Учебный материал отбирается и располагается в зависимости 

от актуальности той или иной научной проблемы, особенно в условиях 

второй половины XX – начала XXI вв. 

Естественно, в одном курсе охватить все проблемы, соответствующие 

указанным подходам, невозможно по многим причинам, главная из которых 

– регламентированность учебного курса типовым и учебным планом 

магистратуры. Кроме того, нельзя не учитывать, что частично некоторые 

аспекты отдельных проблем языкознания рассматривались на первой 

ступени обучения в вузе (бакалавриат), другие – являются предметом более 

углубленного рассмотрения в магистратуре в блоке дисциплин по 

выбору. Поэтому настоящая программа не стремится к всеобщности, однако 

наиболее важные вопросы русского языкознания автор попытался в нее 

включить или, по крайней мере, обратить на них внимание. Научная 

осведомленность магистрантов в указанных проблемах будет 

способствовать успешному изучению и тех конкретных проблем, которые 

по усмотрению кафедр, курирующих учебный процесс, будут включены в 

дисциплины специализации (компоненты по выбору).  

С учетом изложенных подходов курс «Актуальные проблемы 

русского языкознания» по своему содержанию, целям и задачам 

рассматривается как продолжение курсов современного русского языка, 

общего языкознания, дисциплин историко-лингвистического цикла. 

В результате изучения новых течений и актуальных вопросов 

современного общего и русского языкознания магистрант должен иметь 

представление об основных концепциях, теоретических основах и 

направлениях в области современного языкознания и русистики как важной 

его части; ознакомиться с наиболее сложными, узловыми проблемами 

русистики и языкознания в целом; знать основные теоретические 

положения и концепции новейшего периода, научные основы и методику 

работы с фактическим материалом, современные методы и приемы его 

анализа, ориентироваться в многообразии направлений и концепцией 
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современной филологической науки с целью дальнейшего применения этих 

знаний при выполнении магистерской диссертации по избранной теме; 

уметь ориентироваться в различных направлениях и концепциях 

современной русистики с целью дальнейшего применения этих знаний при 

выборе исходных теоретических позиций в диссертационном исследовании; 

применять методологические положения изученных лингвистических 

дисциплин при анализе языковых единиц; уметь систематизировать, 

квалифицировать языковой материал с использованием различных методик 

исследования, ориентированных на то или иное направление, концепцию; 

вычленять, формулировать проблемы своего диссертационного исследования 

и решать их с проекцией на актуальные проблемы новых направлений 

русского языкознания; критически анализировать основные положения 

новых лингвистических теорий, выбирать из них наиболее адекватную для 

анализа языкового материала, участвовать в научной дискуссии с избранной 

позиции; быть компетентным в освещении новых актуальных направлений 

русского языкознания на рубеже тысячелетий; в проведении 

лингвистического исследования с применением новых методов, с 

привлечением электронных ресурсов Интернета и данных Национального 

корпуса русского языка.  

В список научной литературы включены в основном работы 

монографического характера, наиболее важные и авторитетные 

тематические сборники научных трудов, хрестоматии и учебные пособия, 

носящие новаторский и актуальный для современной филологии характер. 

Программа составлена в соответствии с новыми требованиями 

государственного стандарта образования, учитывающего кредитную 

технологию обучения.  

Пререквизиты: «Философско-методологические проблемы 

языкознания»; «Активные процессы в современном русском языке»; «Новые 

направления русского языкознания»; «Общие вопросы филологии и 

литературоведения». 

Постреквизиты: дисциплины элективных модулей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение. 

2 Смена научных парадигм второй половины XX века. 

3 Принцип антропоцентризма в современном языкознании. 

4 Новые направления в современном языкознании второй половины 

XX века. 

5 Социолингвистическое направление в современном зарубежном и 

русском языкознании. 

6 Психолингвистическое направление в изучении языка в 
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современном зарубежном и русском языкознании. 

7 Проблема языковой семантики как центральная проблема в 

современном русском и общем языкознании. 

8 Когнитивный подход к исследованию семантики слова как новый 

аспект в исследовании лексической семантики.  

9 Проблемы номинации в общем и русском языкознании второй 

половины XX века. 

10 Когнитивный аспект номинации.  

11 Языковая картина мира. 

12 Учение о русской языковой картине мира.  

13 Проблемы функциональной грамматики в общем и русском 

языкознании: теоретический и прикладной аспекты. 

14 Актуальные проблемы функционального синтаксиса русского 

языка.  

15 Лингвистическая прагматика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Базовая дисциплина «Актуальные проблемы русского языкознания» 

занимает важное место в подготовке будущих лингвистов-

исследователей. Она дает представление о проблематике современного 

языкознания и ее связи с историей лингвистических учений. Дисциплина 

раскрывает кумулятивный характер развития научных знаний о языке. 

Характеризует лингвистические школы XIX, XX и ХХI веков и их вклад в 

разработку общетеоретических проблем языкознания.  

В рамках дисциплины изучаются общие тенденции развития 

лингвистических идей; реализация их в лингвистических школах Западной 

Европы и США; историко-сравнительные и синхронно-сопоставительные 

штудии в истории языкознания; их связь с проблематикой современной 

лингвистики; методологические и эпистемологические  основы 

лингвистических школ прошлого и их влияние на становление 

современных парадигм знания; «многоликость» современной 

лингвистики и ее проблематики; влияние общенаучных принципов на 

основные тенденции развития лингвистических идей. Русистика 

рассматривается как органическая часть общего языкознания и ее связь с 

предшествующим развитием в XVIII-XIX вв. Характеризуются основные 

лингвистические школы России, их прошлое, настоящее и перспективы; 

работа современных исследователей разных языков по подведению итогов 

предшествующего развития языкознания. 

Сформировавшаяся на рубеже веков антропоцентрическая 

(коммуникативная, функциональная, коммуникативно-прагматическая) 

парадигма в языкознании опирается на принцип деятельности и 
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провозглашает приоритет факторов, обеспечивающих успешное 

использование языка субъектом коммуникативной деятельности для 

достижения своих целей. Признание того, что функция языка состоит не в 

передаче информации, но и в ориентации личности в познавательной и 

деятельностной области, привело к тому, что сформировались такие 

лингвистические направления, как функциональная грамматика, 

коммуникативная грамматика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика, 

семантика. Свойственное науке XXI века в целом размывание и диффузия 

предметных областей характеризует и лингвистику, вследствие чего она 

стала междисциплинарной. Новейшие лингвистические концепции 

сформировались в результате привлечения к лингвистическому описанию 

данных психологии, культурологии, социологии, философии и ряда других 

антропоориентированных дисциплин. В результате возникли 

юрислингвистика, политическая лингвистика, лингвокультурология, 

компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика и др. Новые 

лингвистические направления возникают как ответ на требования жизни 

общества, а значит – жизни языка. Так, в связи с возросшим интересом к 

национально-культурным, этнолингвистическим, гендерным аспектам языка, 

которые находят выражение в русском языке, возникли такие отрасли 

русистики, как лингвокультурология, этнолингвистика, гендерная 

лингвистика. 

Цель преподавания дисциплины заключается в ознакомлении 

магистрантов с основными концепциями, теоретическими основами и 

направлениями в области современного языкознания как важной части 

гуманитарного знания; с наиболее сложными узловыми проблемами 

русистики, общего языкознания в целом в новых исторических условиях 

конца XX – начала XXI вв. 

Задачи преподавания дисциплины:  

– раскрыть сущность новых актуальных лингвистических 

концепций и направлений и определить их место в истории русского и 

общего языкознания и на современном этапе; 

– определить основные нерешенные проблемы русистики , 

заявленные в прошлом и получающие в настоящее  время свое решение; 

– выявить проблемы, возникшие на стыке языкознания и 

других гуманитарных наук, а также проблемы, связанные с 

малоизученными сторонами языка; 

– помочь магистрантам овладеть научно-исследовательским 

аппаратом русистики и основными методами исследования языковых 

единиц на примере русского языка. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Смена научных парадигм второй половины XX века. 
Интегративный характер современных исследований языка. 

Языкознание на стыке XX – XXI вв. Основные принципы современной 

лингвистики и их реализация в русистике. Принцип антропоцентризма. 

Принцип неофункционализма. Принцип экспланаторности. Принцип 

семантикоцентризма. Принцип текстоцентризма. 

 

Принцип антропоцентризма в современном языкознании. 
Новое решение антропоцентрической парадигмы знания в 

языкознании второй половины XX века. Проблема языковой личности 

как центральная проблема антропоцентрической лингвистической 

парадигмы. История формирования понятия языковой личности в 

русском языкознании. Когнитивный и прагматический аспекты языковой 

личности. Структура языковой личности и приоритетная разработка 

данной проблемы в современной науке о русском языке с позиций 

когнитивистики и прагматики. Трехуровневая модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова. Проблема общерусского языкового типа. Языковая 

личность и проблемы истории русского литературного языка. 

 

Новые направления в современном языкознании второй 

половины XX века. 
Становление новых направлений и отраслей лингвистики, их связь с 

проблематикой русистики. Этнокультурное направление в изучении 

языковых единиц, его истоки в классическом языкознании и развитие в 

наши дни. Лингвокультурологические исследования как существенная часть 

этнокультурного направления в лингвистике. Лингвокультурологические и 

этнокультурные исследования в Казахстане. 

 

Социолингвистическое направление в современном зарубежном и 

русском языкознании. 
Российская социальная лингвистика: прошлое, настоящее, будущее. 

Взаимоотношение русского литературного языка и некодифицированных 

подсистем русского языка (просторечие, диалекты, профессиональные и 

групповые жаргоны и т.п.). Функционирование русского языка в 

инонациональных условиях. Понятие двуязычия как социолингвистической 

категории на постсоветском лингвистическом пространстве. 

Социолингвистика и проблемы билингвизма в Казахстане. Русский язык в 

Республике Казахстан. 
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Психолингвистическое направление в изучении языка в 

современном зарубежном и русском языкознании. 
Комплексный характер психолингвистики как науки. 

Психолингвистика и проблемы социальной коммуникации. 

Психолингвистика и проблемы речевой деятельности. Значение трудов В. 

фон Гумбольдта, Н.И. Жинкина и др. о человеческой речи как деятельности. 

Модель «Смысл <=> Текст» И.А. Мельчука как общая модель реального 

говорения и понимания. Экспериментальные методы в психолингвистике. 

 

Проблема языковой семантики как центральная проблема в 

современном русском и общем языкознании. 
Важнейшие этапы формирования семантики как науки. Вопросы 

семантики языковых единиц в трудах российских и советских лингвистов 

XIX – XX веков. Логико-семантический (семантико-синтаксический) 

подход к проблемам семантики и решение этих проблем на материале 

русского языка. Значение и смысл: проблема интенсиональности. Проблема 

имплицитных смыслов. Проблема семантических описаний.  

 

Когнитивный подход к исследованию семантики слова как 

новый аспект в исследовании лексической семантики.  

Современные методы семантических описаний. Вопрос о 

возможностях описания семантики слова через синтаксис. Концепты в 

лексико-семантических описаниях. Формы представления знаний о мире; 

типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка 

(мыслительная картинка, концепты-схемы, концепты-гиперонимы, 

концепты-фреймы, концепты-инсайты, концепты-сценарии и т.п.). 

Концепты абстрактных имен и «нереальных реалий». 

 

Проблемы номинации в общем и русском языкознании второй 

половины XX века. 
Лингвистическая сущность номинации. Онтологические и 

гносеологические проблемы номинации. Понятия номинации, референции, 

значения и смысла; решение этих проблем в современном языкознании. 

Типология номинативных единиц русского языка. Проблемы вторичной 

номинации. Проблемы словообразования и окказионального слова. 

Окказиональные и потенциальные номинативные единицы русского языка: 

способы и приемы их разграничения.  

 

Когнитивный аспект номинации.  

Принципы лексической таксономии (лексико-семантическая 

группа, тематическая группа, синонимический ряд, антонимическая 

пара, семантическое поле и т.п.) и их отражение в лексикографической 

практике наших дней. Отражение принципа экспланаторности в теории и 
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практике составления словарей разных типов. Теория толкования слова, 

требования к толкованиям и их функции. Отношения когнитивных 

аспектов имени предмета и его словарного толкования. Типы 

лексикографической информации. Вопрос синтаксической и 

прагматической информации в толковых словарях русского языка. 

Проблема лексикографического портрета слова. 

 

Языковая картина мира. 
Связь языковой картины мира с проблемой номинации. Истоки  

проблемы языковой картины мира. Картина мира как философская 

проблема и языковая картина мира как актуальная проблема 

современного языкознания. Этнокультурный характер проблемы языковой 

картины мира. Исследование языковой картины мира в языкознании 

Казахстана.  

 

Учение о русской языковой картине мира.  

Понятие наивной (языковой) картины мира. Русская 

метафора и языковая картина мира. Русская метафора как одна из ключевых 

проблем семантики и номинации в языке. Современные теории метафоры. 

Метафора в аспекте когнитивных подходов к семантике слова. Проблема 

типологии метафор. Номинативная, когнитивная, образная метафора. 

Метафоры-символы. Этнолингвистический аспект метафоры. 

Идиоэтнические особенности русских метафор. 

 

Проблемы функциональной грамматики в общем и русском 

языкознании: теоретический и прикладной аспекты. 

Опыты создания функциональной грамматики русского языка. 

Различные подходы к функциональному описанию систем и подсистем 

русского языка. Понятие функционально-семантических полей и комплекса 

«система – среда». Труды А.В. Бондарко о функционально-

семантических полях русского языка. Грамматические категории русского 

языка в функционально-семантическом освещении. Вопрос о так 

называемой «скрытой грамматике».  

 

Актуальные проблемы функционального синтаксиса русского 

языка.  

Проблема понятийного аппарата в современной синтаксической 

науке. Компонентный анализ в синтаксисе. Проблема элементарных 

единиц русского синтаксиса и «Синтаксический словарь». Вопрос 

о коммуникативных типах речи (регистрах). Проблемы экспрессивного 

синтаксиса. 
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Лингвистическая прагматика. 

Лингвистическая прагматика как особый раздел современного 

языкознания, изучающий функционирование языковых образований в речи. 

Связь прагматики с психологией, социологией, этнолингвистикой, 

культурологией. Теория речевых актов как важнейшая составная часть 

лингвистической прагматики. Структура и классификация актов речи и 

интерпретация высказываний с позиций лингвистической прагматики. 

Оценка как одна из ключевых проблем лингвистической прагматики.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

1. Основные черты современного языкознания и их отражение в 

современной русистике.  

2. Основные принципы современного языкознания. Принципы 

антропоцентризма, неофункционализма, экспланаторности, 

семантикоцентризма, текстоцентризма. 

3. Проблема языковой личности в русистике как одна из форм 

реализации принципа антропоцентризма. 

4. Когнитивный и прагматический аспекты языковой личности; их 

решение в трудах Ю.Н. Караулова. 

5. Социолингвистические проблемы лингвистики второй половины 

XX – начала ХХI вв. 

6. Психолингвистика и проблемы речевой деятельности. 

7. Проблемы лексической семантики и русской лексикографии: 

точки соприкосновения  и различие.  

8. Значение понятия «концепт» для лексикографического описания 

слова. Теория толкования слова. 

9. Понятие номинации, референции, значения и смысла в 

современной науке. Онтологическая и гносеологическая сущность 

номинации. Когнитивный аспект номинации. 

10. Учение о языковой картине мира. Связь языковой картины мира 

с проблемой номинации. 

11. Картина мира как философская проблема и языковая картина 

мира как актуальная проблема современного языкознания. 

12. Русская метафора как одна из ключевых 

проблем семантики и номинации в языке. Современные теории метафоры. 

13. Принцип неофункционализма в современном языкознании и 

русистике. 

14. Проблемы функциональной грамматики в русистике. Опыты 

создания функциональной грамматики русского языка. 

15. Функционирование русского языка в инонациональных  условиях. 

Русский язык в так называемом «ближнем» и «дальнем» зарубежье.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Лингвистические парадигмы и принципы лингвистики: общая 

характеристика.  

2. Разработка понятия языковой личности в современной русистике. 

3. Проблемы семантики в современном русском языкознании.  

4. Проблемы, предмет, задачи когнитивной лингвистики. 

5. Язык и концептуализация, категоризация мира. 

6. Понятие о концепте в русском языкознании. Множественность 

определений понятия «концепт». 

7. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

антропоцентрических исследований. 

8. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

когнитивной лингвистики. 

9. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

прагматики. 

10. Основные направления лингвистических исследований в 

Казахстане. 

11. Психолингвистические исследования в Казахстане. 

12. Проблемы лингвокультурологии и их разработка в казахстанской 

науке о языке. 

13. Лингвокультурологические и этнокультурные исследования в 

Казахстане. 

14. Становление новых направлений и отраслей лингвистики, их связь 

с проблематикой русистики. 

15. Основные направления и школы русского языкознания: общая 

характеристика. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Русское языкознание на рубеже XX – XXI веков. 

2. Принцип антропоцентризма и его решение в русском 

языкознании. 

3. Проблема языковой личности как ключевая проблема 

антропоцентрической парадигмы в языкознании. 

4. Социолингвистика и проблемы билингвизма в Казахстане. 

Русский язык в Республике Казахстан. 

5. Дискуссионные проблемы семантики в современной науке о 

языке. 

6. Дискуссионные проблемы современной когнивной 

лингвистики. 
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7. Дискуссионность понятия «концепт» в современных трудах по 

когнитологии и лингвокультурологии. 

8. Проблема концепта в современной науке о языке. 

9. Идеографическая лексикография и ее место в современной 

практике составления словарей. 

10.  Исследование языковой картины мира в языкознании 

Казахстана.  

11.  Исследование метафоры в языкознании Казахстана. 

Современные теории метафоры. 

12.  Области применения прагматических исследований. 

13. Связь прагматики с психологией, социологией, 

этнолингвистикой, культурологией. 

14.  Особенности современного состояния русского языка и  

науки о нем. 

15. Новые интегративные направления в русском языкознании. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фундаментальный теоретический курс «Актуальные проблемы 

русского языкознания» включен в образовательный процесс в 

магистратуре в связи с проводимыми реформами в системе высшего 

образования в Республике Казахстан. Согласно государственному 

общеобязательному стандарту образования РК, он входит в обязательный 

компонент в составе цикла профильных дисциплин в магистратуре по 

специальности «6М020500 –Филология» (профильное направление 1,5 года) 

и рассчитан на 3 кредита. 

Необходимость его введения продиктована спецификой 

магистратуры, являющейся высшей ступенью специального образования, 

которая решает задачи подготовки научно-педагогических кадров для 

Республики Казахстан. Этот курс призван не только совершенствовать и 

углублять знания и умения, полученные студентами в бакалавриате при 

прохождении дисциплин, ориентированных на изучение системы языка в 

синхронии и диахронии, но и помочь овладеть научным аппаратом 

русского языкознания. 

Известно, что проблематика филологических исследований в  

русском  языкознании, начиная с XIX века, гармонично вписывалась в 

общую парадигму европейских, а впоследствии и мировых концепций и 

идей, что, в конечном счете, и определило высокий уровень русской 

филологии как науки. Особое место филологические разыскания в 

русистике приобрели в XX столетии, когда они во многом определили 

разработку проблем, связанных с новыми направлениями в мировом 
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языкознании, на постсоветском пространстве в условиях смены научных и 

культурно-исторических парадигм.  Поэтому  при  отборе тем  и  проблем  

настоящего  курса учитывался опыт не только отечественных 

направлений науки о языке, но и проблематика, актуальная для общего 

языкознания, независимо от географической и национальной 

принадлежности их школ. 

Основополагающей при составлении программы была идея о том, что 

лишь знание методологии науки и ее теоретических основ, 

осведомленность в важнейших концепциях и направлениях прошлого и 

настоящего современного языкознания, четкое представление о путях 

развития науки о языке могут способствовать осуществлению 

фундаментальной и всесторонней подготовки специалиста высшей 

школы. Этими задачами подготовки современного филолога 

определяются основные принципы построения настоящего курса и его 

содержание. Учебный материал отбирается и располагается в зависимости 

от актуальности той или иной научной проблемы, особенно в условиях 

второй половины XX – начала XXI вв. 

Естественно, в одном курсе охватить все проблемы, соответствующие 

указанным подходам, невозможно по многим причинам, главная из которых 

– регламентированность учебного курса типовым и учебным планом 

магистратуры. Кроме того, нельзя не учитывать, что частично некоторые 

аспекты отдельных проблем языкознания рассматривались на первой 

ступени обучения в вузе (бакалавриат), другие – являются предметом более 

углубленного рассмотрения в магистратуре в блоке дисциплин по 

выбору. Поэтому настоящая программа не стремится к всеобщности, однако 

наиболее важные вопросы русского языкознания автор попытался в нее 

включить или, по крайней мере, обратить на них внимание. Научная 

осведомленность магистрантов в указанных проблемах будет 

способствовать успешному изучению и тех конкретных проблем, которые 

по усмотрению кафедр, курирующих учебный процесс, будут включены в 

дисциплины специализации (компоненты по выбору).  

С учетом изложенных подходов курс «Актуальные проблемы 

русского языкознания» по своему содержанию, целям и задачам 

рассматривается как продолжение курсов современного русского языка, 

общего языкознания, дисциплин историко-лингвистического цикла. 

В результате изучения новых течений и актуальных вопросов 

современного общего и русского языкознания магистрант должен иметь 

представление об основных концепциях, теоретических основах и 

направлениях в области современного языкознания и русистики как важной 

его части; ознакомиться с наиболее сложными, узловыми проблемами 

русистики и языкознания в целом; знать основные теоретические 

положения и концепции новейшего периода, научные основы и методику 

работы с фактическим материалом, современные методы и приемы его 
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анализа, ориентироваться в многообразии направлений и концепцией 

современной филологической науки с целью дальнейшего применения этих 

знаний при выполнении магистерской диссертации по избранной теме; 

уметь ориентироваться в различных направлениях и концепциях 

современной русистики с целью дальнейшего применения этих знаний при 

выборе исходных теоретических позиций в диссертационном исследовании; 

применять методологические положения изученных лингвистических 

дисциплин при анализе языковых единиц; уметь систематизировать, 

квалифицировать языковой материал с использованием различных методик 

исследования, ориентированных на то или иное направление, концепцию; 

вычленять, формулировать проблемы своего диссертационного исследования 

и решать их с проекцией на актуальные проблемы новых направлений 

русского языкознания; критически анализировать основные положения 

новых лингвистических теорий, выбирать из них наиболее адекватную для 

анализа языкового материала, участвовать в научной дискуссии с избранной 

позиции; быть компетентным в освещении новых актуальных направлений 

русского языкознания на рубеже тысячелетий; в проведении 

лингвистического исследования с применением новых методов, с 

привлечением электронных ресурсов Интернета и данных Национального 

корпуса русского языка.  

В список научной литературы включены в основном работы 

монографического характера, наиболее важные и авторитетные 

тематические сборники научных трудов, хрестоматии и учебные пособия, 

носящие новаторский и актуальный для современной филологии характер. 

Программа составлена в соответствии с новыми требованиями 

государственного стандарта образования, учитывающего кредитную 

технологию обучения.  

Пререквизиты: «Философско-методологические проблемы 

языкознания»; «Активные процессы в современном русском языке»; «Новые 

направления русского языкознания»; «Общие вопросы филологии и 

литературоведения». 

Постреквизиты: дисциплины элективных модулей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение. 

2 Смена научных парадигм второй половины XX века. 

3 Принцип антропоцентризма в современном языкознании. 

4 Новые направления в современном языкознании второй половины 

XX века. 

5 Социолингвистическое направление в современном зарубежном и 

русском языкознании. 
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6 Психолингвистическое направление в изучении языка в 

современном зарубежном и русском языкознании. 

7 Проблема языковой семантики как центральная проблема в 

современном русском и общем языкознании. 

8 Когнитивный подход к исследованию семантики слова как новый 

аспект в исследовании лексической семантики.  

9 Проблемы номинации в общем и русском языкознании второй 

половины XX века. 

10 Когнитивный аспект номинации.  

11 Языковая картина мира. 

12 Учение о русской языковой картине мира.  

13 Проблемы функциональной грамматики в общем и русском 

языкознании: теоретический и прикладной аспекты. 

14 Актуальные проблемы функционального синтаксиса русского 

языка.  

15 Лингвистическая прагматика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Базовая дисциплина «Актуальные проблемы русского языкознания» 

занимает важное место в подготовке будущих лингвистов-

исследователей. Она дает представление о проблематике современного 

языкознания и ее связи с историей лингвистических учений. Дисциплина 

раскрывает кумулятивный характер развития научных знаний о языке. 

Характеризует лингвистические школы XIX, XX и ХХI веков и их вклад в 

разработку общетеоретических проблем языкознания.  

В рамках дисциплины изучаются общие тенденции развития 

лингвистических идей; реализация их в лингвистических школах Западной 

Европы и США; историко-сравнительные и синхронно-сопоставительные 

штудии в истории языкознания; их связь с проблематикой современной 

лингвистики; методологические и эпистемологические основы 

лингвистических школ прошлого и их влияние на становление 

современных парадигм знания; «многоликость» современной 

лингвистики и ее проблематики; влияние общенаучных принципов на 

основные тенденции развития лингвистических идей. Русистика 

рассматривается как органическая часть общего языкознания и ее связь с 

предшествующим развитием в XVIII-XIX вв. Характеризуются основные 

лингвистические школы России, их прошлое, настоящее и перспективы; 

работа современных исследователей разных языков по подведению итогов 

предшествующего развития языкознания. 

Сформировавшаяся на рубеже веков антропоцентрическая 

(коммуникативная, функциональная, коммуникативно-прагматическая) 
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парадигма в языкознании опирается на принцип деятельности и 

провозглашает приоритет факторов, обеспечивающих успешное 

использование языка субъектом коммуникативной деятельности для 

достижения своих целей. Признание того, что функция языка состоит не в 

передаче информации, но и в ориентации личности в познавательной и 

деятельностной области, привело к тому, что сформировались такие 

лингвистические направления, как функциональная грамматика, 

коммуникативная грамматика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика, 

семантика. Свойственное науке XXI века в целом размывание и диффузия 

предметных областей характеризует и лингвистику, вследствие чего она 

стала междисциплинарной. Новейшие лингвистические концепции 

сформировались в результате привлечения к лингвистическому описанию 

данных психологии, культурологии, социологии, философии и ряда других 

антропоориентированных дисциплин. В результате возникли 

юрислингвистика, политическая лингвистика, лингвокультурология, 

компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика и др. Новые 

лингвистические направления возникают как ответ на требования жизни 

общества, а значит – жизни языка. Так, в связи с возросшим интересом к 

национально-культурным, этнолингвистическим, гендерным аспектам языка, 

которые находят выражение в русском языке, возникли такие отрасли 

русистики, как лингвокультурология, этнолингвистика, гендерная 

лингвистика. 

Цель преподавания дисциплины заключается в ознакомлении 

магистрантов с основными концепциями, теоретическими основами и 

направлениями в области современного языкознания как важной части 

гуманитарного знания; с наиболее сложными узловыми проблемами 

русистики, общего языкознания в целом в новых исторических условиях 

конца XX – начала XXI вв. 

Задачи преподавания дисциплины:  

– раскрыть сущность новых актуальных лингвистических 

концепций и направлений и определить их место в истории русского и 

общего языкознания и на современном этапе; 

– определить основные нерешенные проблемы русистики , 

заявленные в прошлом и получающие в настоящее  время свое решение; 

– выявить проблемы, возникшие на стыке языкознания и 

других гуманитарных наук, а также проблемы, связанные с 

малоизученными сторонами языка; 

– помочь магистрантам овладеть научно-исследовательским 

аппаратом русистики и основными методами исследования языковых 

единиц на примере русского языка. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Смена научных парадигм второй половины XX века. 
Интегративный характер современных исследований языка. 

Языкознание на стыке XX – XXI вв. Основные принципы современной 

лингвистики и их реализация в русистике. Принцип антропоцентризма. 

Принцип неофункционализма. Принцип экспланаторности. Принцип 

семантикоцентризма. Принцип текстоцентризма. 

 

Принцип антропоцентризма в современном языкознании. 
Новое решение антропоцентрической парадигмы знания в 

языкознании второй половины XX века. Проблема языковой личности 

как центральная проблема антропоцентрической лингвистической 

парадигмы. История формирования понятия языковой личности в 

русском языкознании. Когнитивный и прагматический аспекты языковой 

личности. Структура языковой личности и приоритетная разработка 

данной проблемы в современной науке о русском языке с позиций 

когнитивистики и прагматики. Трехуровневая модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова. Проблема общерусского языкового типа. Языковая 

личность и проблемы истории русского литературного языка. 

 

Новые направления в современном языкознании второй 

половины XX века. 
Становление новых направлений и отраслей лингвистики, их связь с 

проблематикой русистики. Этнокультурное направление в  изучении 

языковых единиц, его истоки в классическом языкознании и развитие в 

наши дни. Лингвокультурологические исследования как существенная часть 

этнокультурного направления в лингвистике. Лингвокультурологические и 

этнокультурные исследования в Казахстане. 

 

Социолингвистическое направление в современном зарубежном и 

русском языкознании. 
Российская социальная лингвистика: прошлое, настоящее, будущее. 

Взаимоотношение русского литературного языка и некодифицированных 

подсистем русского языка (просторечие, диалекты, профессиональные и 

групповые жаргоны и т.п.). Функционирование русского языка в 

инонациональных условиях. Понятие двуязычия как социолингвистической 

категории на постсоветском лингвистическом пространстве. 

Социолингвистика и проблемы билингвизма в Казахстане. Русский язык в 

Республике Казахстан. 
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Психолингвистическое направление в изучении языка в 

современном зарубежном и русском языкознании. 
Комплексный характер психолингвистики как науки. 

Психолингвистика и проблемы социальной коммуникации. 

Психолингвистика и проблемы речевой деятельности. Значение трудов В. 

фон Гумбольдта, Н.И. Жинкина и др. о человеческой речи как деятельности. 

Модель «Смысл <=> Текст» И.А. Мельчука как общая модель реального 

говорения и понимания. Экспериментальные методы в психолингвистике. 

 

Проблема языковой семантики как центральная проблема в 

современном русском и общем языкознании. 
Важнейшие этапы формирования семантики как науки. Вопросы 

семантики языковых единиц в трудах российских и советских лингвистов 

XIX – XX веков. Логико-семантический (семантико-синтаксический) 

подход к проблемам семантики и решение этих проблем на материале 

русского языка. Значение и смысл: проблема интенсиональности. Проблема 

имплицитных смыслов. Проблема семантических описаний.  

 

Когнитивный подход к исследованию семантики слова как 

новый аспект в исследовании лексической семантики.  

Современные методы семантических описаний. Вопрос о 

возможностях описания семантики слова через синтаксис. Концепты в 

лексико-семантических описаниях. Формы представления знаний о мире; 

типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка 

(мыслительная картинка, концепты-схемы, концепты-гиперонимы, 

концепты-фреймы, концепты-инсайты, концепты-сценарии и т.п.). 

Концепты абстрактных имен и «нереальных реалий». 

 

Проблемы номинации в общем и русском языкознании второй 

половины XX века. 
Лингвистическая сущность номинации. Онтологические и 

гносеологические проблемы номинации. Понятия номинации, референции, 

значения и смысла; решение этих проблем в современном языкознании. 

Типология номинативных единиц русского языка. Проблемы вторичной 

номинации. Проблемы словообразования и окказионального слова. 

Окказиональные и потенциальные номинативные единицы русского языка: 

способы и приемы их разграничения.  

 

Когнитивный аспект номинации.  

Принципы лексической таксономии (лексико-семантическая 

группа, тематическая группа, синонимический ряд, антонимическая 

пара, семантическое поле и т.п.) и их отражение в лексикографической 

практике наших дней. Отражение принципа экспланаторности в теории и 
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практике составления словарей разных типов. Теория толкования слова, 

требования к толкованиям и их функции. Отношения когнитивных 

аспектов имени предмета и его словарного толкования. Типы 

лексикографической информации. Вопрос синтаксической и 

прагматической информации в толковых словарях русского языка. 

Проблема лексикографического портрета слова. 

 

Языковая картина мира. 
Связь языковой картины мира с проблемой номинации. Истоки  

проблемы языковой картины мира. Картина мира как философская 

проблема и языковая картина мира как актуальная проблема 

современного языкознания. Этнокультурный характер проблемы языковой 

картины мира. Исследование языковой картины мира в языкознании 

Казахстана.  

 

Учение о русской языковой картине мира.  

Понятие наивной (языковой) картины мира. Русская 

метафора и языковая картина мира. Русская метафора как одна из ключевых 

проблем семантики и номинации в языке. Современные теории метафоры. 

Метафора в аспекте когнитивных подходов к семантике слова. Проблема 

типологии метафор. Номинативная, когнитивная, образная метафора. 

Метафоры-символы. Этнолингвистический аспект метафоры. 

Идиоэтнические особенности русских метафор. 

 

Проблемы функциональной грамматики в общем и русском 

языкознании: теоретический и прикладной аспекты. 

Опыты создания функциональной грамматики русского языка. 

Различные подходы к функциональному описанию систем и подсистем 

русского языка. Понятие функционально-семантических полей и комплекса 

«система – среда». Труды А.В. Бондарко о функционально-

семантических полях русского языка. Грамматические категории русского 

языка в функционально-семантическом освещении. Вопрос о так 

называемой «скрытой грамматике».  

 

Актуальные проблемы функционального синтаксиса русского 

языка.  

Проблема понятийного аппарата в современной синтаксической 

науке. Компонентный анализ в синтаксисе. Проблема элементарных 

единиц русского синтаксиса и «Синтаксический словарь». Вопрос 

о коммуникативных типах речи (регистрах). Проблемы экспрессивного 

синтаксиса. 
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Лингвистическая прагматика. 

Лингвистическая прагматика как особый раздел современного 

языкознания, изучающий функционирование языковых образований в речи. 

Связь прагматики с психологией, социологией, этнолингвистикой, 

культурологией. Теория речевых актов как важнейшая составная часть 

лингвистической прагматики. Структура и классификация актов речи и 

интерпретация высказываний с позиций лингвистической прагматики. 

Оценка как одна из ключевых проблем лингвистической прагматики.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные черты современного языкознания и их отражение в 

современной русистике.  

2. Основные принципы современного языкознания. Принципы 

антропоцентризма, неофункционализма, экспланаторности, 

семантикоцентризма, текстоцентризма. 

3. Проблема языковой личности в русистике как одна из форм 

реализации принципа антропоцентризма. 

4. Когнитивный и прагматический  аспекты языковой личности; их 

решение в трудах Ю.Н. Караулова. 

5. Социолингвистические проблемы лингвистики второй половины 

XX – начала ХХI вв. 

6. Психолингвистика и проблемы речевой деятельности. 

7. Проблемы лексической  семантики и русской лексикографии: 

точки соприкосновения  и различие.  

8. Значение понятия «концепт» для лексикографического описания 

слова. Теория толкования слова. 

9. Понятие номинации, референции, значения и смысла в 

современной науке. Онтологическая и гносеологическая сущность 

номинации. Когнитивный аспект номинации. 

10. Учение о языковой картине мира. Связь языковой картины мира 

с проблемой номинации. 

11. Картина мира как философская проблема и языковая картина 

мира как актуальная проблема современного языкознания. 

12. Русская метафора как одна из ключевых 

проблем семантики и номинации в языке. Современные теории метафоры. 

13. Принцип неофункционализма в современном языкознании и 

русистике. 

14. Проблемы функциональной грамматики в русистике. Опыты 

создания функциональной грамматики русского языка. 

15. Функционирование русского языка в инонациональных  условиях. 

Русский язык в так называемом «ближнем» и «дальнем» зарубежье.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Лингвистические парадигмы и принципы лингвистики: общая 

характеристика.  

2. Разработка понятия  языковой личности в современной русистике. 

3. Проблемы семантики в современном русском языкознании.  

4. Проблемы, предмет, задачи когнитивной лингвистики. 

5. Язык и концептуализация, категоризация мира. 

6. Понятие о концепте в русском языкознании. Множественность 

определений понятия «концепт». 

7. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

антропоцентрических исследований. 

8. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

когнитивной лингвистики. 

9. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

прагматики. 

10. Основные направления лингвистических исследований в 

Казахстане. 

11. Психолингвистические исследования в Казахстане. 

12. Проблемы лингвокультурологии и их разработка в казахстанской 

науке о языке. 

13. Лингвокультурологические и этнокультурные исследования в 

Казахстане. 

14. Становление новых направлений и отраслей лингвистики, их связь 

с проблематикой русистики. 

15. Основные направления и школы русского языкознания: общая 

характеристика. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Русское языкознание на рубеже XX - XXI веков. 

2. Принцип антропоцентризма и его решение в русском 

языкознании. 

3. Проблема языковой личности как ключевая проблема 

антропоцентрической парадигмы в языкознании. 

4. Социолингвистика и проблемы билингвизма в Казахстане. 

Русский язык в Республике Казахстан. 

5. Дискуссионные проблемы семантики в современной науке о 

языке.  

6. Дискуссионные проблемы современной когнитивной 

лингвистики. 
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7. Дискуссионность понятия «концепт» в современных трудах по 

когнитологии и лингвокультурологии. 

8. Проблема концепта в современной науке о языке. 

9. Идеографическая лексикография и ее место в современной 

практике составления словарей. 

10. Исследование языковой картины мира в языкознании 

Казахстана.  

11. Исследование метафоры в языкознании Казахстана. Современные 

теории метафоры. 

12. Области применения прагматических исследований. 

13. Связь прагматики с психологией, социологией, 

этнолингвистикой, культурологией. 

14. Особенности современного состояния русского языка и науки 

о нем. 

15. Новые интегративные направления в русском языкознании. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Алефиренко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке. – М.: 

Флинта: Наука, 2005. 

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

2006. 

3. Ли В.С. Парадигмы знания в современной лингвистике. – 

Алматы: Казак университетi, 2003. 

4. Попова З.Д., Стернин И.А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: 

Восток-Запад, 2007.  

5. Сабитова З.К. Лингвокультурология. Учебник. – М.: Флинта, 

2013. 
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Дополнительная: 
1. Алефиренко Н.Ф. Проблемы когнитивно-семасиологического 

исследования языка // Слово – сознание – культура. – М.: Флинта: Наука, 

2006. – С. 31-41. 

2. Беликов В.И., Крысин Л.П. Социолингвистика. – М., 2001. 

3. Воробьев В.В. Лингвокультурология (теория и методы). – М: 

Изд-во РУДН, 2008.  

4. Гайнуллина Н.И. Языковая личность Петра Великого: Опыт 

диахронического описания. – Алматы: Казак университетi, 2002. 
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6. Когай Э.Р. Метафора как средство создания индивидуально-
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7. Красных В.В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология. – 

М.: ИТДГК «Гнозис», 2002.  

8. Ли В.С. Когнитивно-дискурсный аспект пропозитивности в 

современном русском языке. – Алматы, 2004. 
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12. Темиргазина З.К. Современные теории в отечественной и 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Фундаментальный теоретический курс «Актуальные проблемы 

русского языкознания» включен в образовательный процесс в 

магистратуре в связи проводимыми реформами в системе высшего 

образования в Республике Казахстан. Согласно государственному 

общеобязательному стандарту образования РК, он входит в обязательный 

компонент в составе цикла профильных дисциплин в магистратуре по 

специальности «6М020500 Филология» (профильное направление 1 год) и 

рассчитан на 1 кредит. 

Необходимость его введения продиктована спецификой 

магистратуры, являющейся высшей ступенью специального образования, 

которая решает задачи подготовки научно-педагогических кадров для 

Республики Казахстан. Этот курс призван не только совершенствовать и 

углублять знания и умения, полученные студентами в бакалавриате при 

прохождении дисциплин, ориентированных на изучение системы языка в 

синхронии и диахронии, но и помочь овладеть научным аппаратом 

русского языкознания. 

Известно, что проблематика филологических исследований в 

русском  языкознании, начиная с XIX века, гармонично вписывалась в 

общую парадигму европейских, а впоследствии и мировых концепций и 

идей, что, в конечном счете, и определило высокий уровень русской 

филологии как науки. Особое место филологические разыскания в 

русистике приобрели в XX столетии, когда они во многом определили 

разработку проблем, связанных с новыми направлениями в мировом 
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языкознании, на постсоветском пространстве в условиях смены научных и 

культурно-исторических парадигм. Поэтому при отборе тем и проблем 

настоящего курса учитывался опыт не только отечественных направлений 

науки о языке, но и проблематика, актуальная для общего языкознания, 

независимо от географической и национальной принадлежности их школ. 

Основополагающей при составлении программы была идея о том, что 

лишь знание методологии науки и ее теоретических основ, 

осведомленность в важнейших концепциях и направлениях прошлого и 

настоящего современного языкознания, четкое представление о путях 

развития науки о языке могут способствовать осуществлению 

фундаментальной и всесторонней подготовки специалиста высшей 

школы. Этими задачами подготовки современного филолога 

определяются основные принципы построения настоящего курса и его 

содержание. Учебный материал отбирается и располагается в зависимости 

от актуальности той или иной научной проблемы, особенно в условиях 

второй половины XX – начала XXI вв. 

Естественно, в одном курсе охватить все проблемы, соответствующие 

указанным подходам, невозможно по многим причинам, главная из которых 

– регламентированность учебного курса типовым и учебным планом 

магистратуры. Кроме того, нельзя не учитывать, что частично некоторые 

аспекты отдельных проблем языкознания рассматривались на первой 

ступени обучения в вузе (бакалавриат), другие – являются предметом более 

углубленного рассмотрения в магистратуре в блоке дисциплин по 

выбору. Поэтому настоящая программа не стремится к всеобщности, однако 

наиболее важные вопросы русского языкознания  автор попытался в нее 

включить или, по крайней мере, обратить на них внимание. Научная 

осведомленность магистрантов в указанных проблемах будет 

способствовать успешному изучению и тех конкретных проблем, которые 

по усмотрению кафедр, курирующих учебный процесс, будут включены в 

дисциплины специализации (компоненты по выбору).  

С учетом изложенных подходов курс «Актуальные проблемы 

русского языкознания» по своему содержанию, целям и задачам 

рассматривается как продолжение курсов современного русского языка, 

общего языкознания, дисциплин историко-лингвистического цикла. 

В результате изучения новых течений и актуальных вопросов 

современного общего и русского языкознания магистрант должен иметь 

представление об основных концепциях, теоретических основах и 

направлениях в области современного языкознания и русистики как важной 

его части; ознакомиться с наиболее сложными, узловыми проблемами 

русистики и языкознания в целом; знать основные теоретические 

положения и концепции новейшего периода, научные основы и методику 

работы с фактическим материалом, современные методы и приемы его 

анализа, ориентироваться в многообразии направлений и концепцией 
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современной филологической науки с целью дальнейшего применения этих 

знаний при выполнении магистерской диссертации по избранной теме; 

уметь ориентироваться в различных направлениях и концепциях 

современной русистики с целью дальнейшего применения этих знаний при 

выборе исходных теоретических позиций в диссертационном исследовании; 

применять методологические положения изученных лингвистических 

дисциплин при анализе языковых единиц; уметь систематизировать, 

квалифицировать языковой материал с использованием различных методик 

исследования, ориентированных на то или иное направление, концепцию; 

вычленять, формулировать проблемы своего диссертационного исследования 

и решать их с проекцией на актуальные проблемы новых направлений 

русского языкознания; критически анализировать основные положения 

новых лингвистических теорий, выбирать из них наиболее адекватную для 

анализа языкового материала, участвовать в научной дискуссии с избранной 

позиции; быть компетентным в освещении новых актуальных направлений 

русского языкознания на рубеже тысячелетий; в проведении 

лингвистического исследования с применением новых методов, с 

привлечением электронных ресурсов Интернета и данных Национального 

корпуса русского языка.  

В список научной литературы включены в основном работы 

монографического характера, наиболее важные и авторитетные 

тематические сборники научных трудов, хрестоматии и учебные пособия, 

носящие новаторский и актуальный для современной филологии характер. 

Программа составлена в соответствии с новыми требованиями 

государственного стандарта образования, учитывающего кредитную 

технологию обучения.  

Пререквизиты: «Философско-методологические проблемы 

языкознания»; «Активные процессы в современном русском языке»; «Новые 

направления русского языкознания»; «Общие вопросы филологии и 

литературоведения». 

Постреквизиты: дисциплины элективных модулей. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ Название тем 

1 Введение. 

2 Смена научных парадигм второй половины XX века. 

3 Принцип антропоцентризма в современном языкознании. 

4 Новые направления в современном языкознании второй 

половины XX века. 

5 Социолингвистическое направление в современном зарубежном и 

русском языкознании. 

6 Психолингвистическое направление в изучении языка в 
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современном зарубежном и русском языкознании. 

7 Проблема языковой семантики как центральная проблема в 

современном русском и общем языкознании. 

8 Когнитивный подход к исследованию семантики слова как 

новый аспект в исследовании лексической семантики.  

9 Учение о русской языковой картине мира.  

10 Проблемы функциональной грамматики в общем и русском 

языкознании: теоретический и прикладной аспекты. 

11 Лингвистическая прагматика. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 
Базовая дисциплина «Актуальные проблемы русского языкознания» 

занимает важное место в подготовке будущих лингвистов-

исследователей. Она дает представление о проблематике современного 

языкознания и ее связи с историей лингвистических учений. Дисциплина 

раскрывает кумулятивный характер развития научных знаний о языке. 

Характеризует лингвистические школы XIX, XX и ХХI веков и их вклад в 

разработку общетеоретических проблем языкознания.  

В рамках дисциплины изучаются общие тенденции развития 

лингвистических идей; реализация их в лингвистических школах Западной 

Европы и США; историко-сравнительные и синхронно-сопоставительные 

штудии в истории языкознания; их связь с проблематикой современной 

лингвистики; методологические и эпистемологические основы 

лингвистических школ прошлого и их влияние на становление 

современных парадигм знания; «многоликость» современной 

лингвистики и ее проблематики; влияние общенаучных принципов на 

основные тенденции развития лингвистических идей. Русистика 

рассматривается как органическая часть общего языкознания и ее связь с 

предшествующим развитием в XVIII-XIX вв. Характеризуются основные 

лингвистические школы России, их прошлое, настоящее и перспективы; 

работа современных исследователей разных языков по подведению итогов 

предшествующего развития языкознания. 

Сформировавшаяся на рубеже веков антропоцентрическая 

(коммуникативная, функциональная, коммуникативно-прагматическая) 

парадигма в языкознании опирается на принцип деятельности и 

провозглашает приоритет факторов, обеспечивающих успешное 

использование языка субъектом коммуникативной деятельности для 

достижения своих целей. Признание того, что функция языка состоит не в 

передаче информации, но и в ориентации личности в познавательной и 

деятельностной области, привело к тому, что сформировались такие 

лингвистические направления, как функциональная грамматика, 
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коммуникативная грамматика, прагмалингвистика, когнитивная лингвистика, 

семантика. Свойственное науке XXI века в целом размывание и диффузия 

предметных областей характеризует и лингвистику, вследствие чего она 

стала междисциплинарной. Новейшие лингвистические концепции 

сформировались в результате привлечения к лингвистическому описанию 

данных психологии, культурологии, социологии, философии и ряда других 

антропоориентированных дисциплин. В результате возникли 

юрислингвистика, политическая лингвистика, лингвокультурология, 

компьютерная лингвистика, корпусная лингвистика и др. Новые 

лингвистические направления возникают как ответ на требования жизни 

общества, а значит – жизни языка. Так, в связи с возросшим интересом к 

национально-культурным, этнолингвистическим, гендерным аспектам языка, 

которые находят выражение в русском языке, возникли такие отрасли 

русистики, как лингвокультурология, этнолингвистика, гендерная 

лингвистика. 

Цель преподавания дисциплины заключается в ознакомлении 

магистрантов с основными концепциями, теоретическими основами и 

направлениями в области современного языкознания как важной части 

гуманитарного знания; с наиболее сложными узловыми проблемами 

русистики, общего языкознания в целом в новых исторических условиях 

конца XX – начала XXI вв. 

Задачи преподавания дисциплины:  

– раскрыть сущность новых актуальных лингвистических 

концепций и направлений и определить их место в истории русского и 

общего языкознания и на современном этапе; 

– определить основные нерешенные проблемы русистики , 

заявленные в прошлом и получающие в настоящее  время свое решение; 

– выявить проблемы, возникшие на стыке языкознания и 

других гуманитарных наук, а также проблемы, связанные с 

малоизученными сторонами языка; 

– помочь магистрантам овладеть научно-исследовательским 

аппаратом русистики и основными методами исследования языковых 

единиц на примере русского языка. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Смена научных парадигм второй половины XX века. 
Интегративный характер современных исследований языка. 

Языкознание на стыке XX – XXI вв. Основные принципы современной 

лингвистики и их реализация в русистике. Принцип антропоцентризма. 

Принцип неофункционализма. Принцип экспланаторности. Принцип 

семантикоцентризма. Принцип текстоцентризма. 
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Принцип антропоцентризма в современном языкознании. 

Новое решение антропоцентрической парадигмы знания в 

языкознании второй половины XX века. Проблема языковой личности 

как центральная проблема антропоцентрической лингвистической 

парадигмы. История формирования понятия языковой личности в 

русском языкознании. Когнитивный и прагматический аспекты языковой 

личности. Структура языковой личности и приоритетная разработка 

данной проблемы в современной науке о русском языке с позиций 

когнитивистики и прагматики. Трехуровневая модель языковой личности 

Ю.Н. Караулова. Проблема общерусского языкового типа. Языковая 

личность и проблемы истории русского литературного языка. 

 

Новые направления в современном языкознании второй 

половины XX века. 
Становление новых направлений и отраслей лингвистики, их связь с 

проблематикой русистики. Этнокультурное направление в изучении 

языковых единиц, его истоки в классическом языкознании и развитие в 

наши дни. Лингвокультурологические исследования как существенная часть 

этнокультурного направления в лингвистике. Лингвокультурологические и 

этнокультурные исследования в Казахстане. 

 

Социолингвистическое направление в современном зарубежном и 

русском языкознании. 
Российская социальная лингвистика: прошлое, настоящее, будущее. 

Взаимоотношение русского литературного языка и некодифицированных 

подсистем русского языка (просторечие, диалекты, профессиональные и 

групповые жаргоны и т.п). Функционирование русского языка в 

инонациональных условиях. Понятие двуязычия как социолингвистической 

категории на постсоветском лингвистическом пространстве. 

Социолингвистика и проблемы билингвизма в Казахстане. Русский язык в 

Республике Казахстан. 

 

Психолингвистическое направление в изучении языка в 

современном зарубежном и русском языкознании. 
Комплексный характер психолингвистики как науки. 

Психолингвистика и проблемы социальной коммуникации. 

Психолингвистика и проблемы речевой деятельности. Значение трудов В. 

фон Гумбольдта, Н.И. Жинкина и др. о человеческой речи как деятельности. 

Модель «Смысл <=> Текст» И.А. Мельчука как общая модель реального 

говорения и понимания. Экспериментальные методы в психолингвистике. 
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Проблема языковой семантики как центральная проблема в 

современном русском и общем языкознании. 
Важнейшие этапы формирования семантики как науки. Вопросы 

семантики языковых единиц в трудах российских и советских лингвистов 

XIX – XX веков. Логико-семантический (семантико-синтаксический) 

подход к проблемам семантики и решение этих проблем на материале 

русского языка. Значение и смысл: проблема интенсиональности. Проблема 

имплицитных смыслов. Проблема семантических описаний.  

 

Когнитивный подход к исследованию семантики слова как 

новый аспект в исследовании лексической семантики.  
Современные методы семантических описаний. Вопрос о 

возможностях описания семантики слова через синтаксис. Концепты в 

лексико-семантических описаниях. Формы представления знаний о мире; 

типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка 

(мыслительная картинка, концепты-схемы, концепты-гиперонимы, 

концепты-фреймы, концепты-инсайты, концепты-сценарии и т.п.). 

Концепты абстрактных имен и «нереальных реалий». 

 

Учение о русской языковой картине мира.  

Понятие наивной (языковой) картины мира. Русская 

метафора и языковая картина мира. Русская метафора как одна из ключевых 

проблем семантики и номинации в языке. Современные теории метафоры. 

Метафора в аспекте когнитивных подходов к семантике слова. Проблема 

типологии метафор. Номинативная, когнитивная, образная метафора. 

Метафоры-символы. Этнолингвистический аспект метафоры. 

Идиоэтнические особенности русских метафор. 

 

Проблемы функциональной грамматики в общем и русском 

языкознании: теоретический и прикладной аспекты. 
Опыты создания функциональной грамматики русского языка. 

Различные подходы к функциональному описанию систем и подсистем 

русского языка. Понятие функционально-семантических полей и комплекса 

«система – среда». Труды А.В. Бондарко о функционально-

семантических полях русского языка. Грамматические категории русского 

языка в функционально-семантическом освещении. Вопрос о так 

называемой «скрытой грамматике».  

 

Лингвистическая прагматика. 

Лингвистическая прагматика как особый раздел современного 

языкознания, изучающий функционирование языковых образований в речи. 

Связь прагматики с психологией, социологией, этнолингвистикой, 

культурологией. Теория речевых актов как важнейшая составная часть 
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лингвистической прагматики. Структура и классификация актов речи и 

интерпретация высказываний с позиций лингвистической прагматики. 

Оценка как одна из ключевых проблем лингвистической прагматики. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

 

1. Основные черты современного языкознания и их отражение в 

современной русистике.  

2. Основные принципы современного языкознания. Принцип 

антропоцентризма, неофункционализма, экспланаторности, 

семантикоцентризма, текстоцентризма. 

3. Проблема языковой личности в русистике как одна из форм 

реализации принципа антропоцентризма. 

4. Когнитивный и прагматический  аспекты языковой личности; их 

решение в трудах Ю.Н. Караулова. 

5. Социолингвистические проблемы лингвистики второй половины 

XX – начала ХХI вв. 

6. Психолингвистика и проблемы речевой деятельности. 

7. Проблемы лексической  семантики и русской лексикографии: 

точки соприкосновения  и различие.  

8. Значение понятия «концепт» для лексикографического описания 

слова. Теория толкования слова. 

9. Учение о языковой картине мира. Связь языковой картины мира 

с проблемой номинации. 

10. Принцип неофункционализма в современном языкознании и 

русистике. 

11. Функционирование русского языка в инонациональных  условиях. 

Русский язык в так называемом «ближнем» и «дальнем» зарубежье.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Лингвистические парадигмы и принципы лингвистики: общая 

характеристика.  

2. Разработка понятия языковой личности в современной русистике. 

3. Проблемы семантики в современном русском языкознании.  

4. Проблемы, предмет, задачи когнитивной лингвистики. 

5. Язык и концептуализация, категоризация мира. 

6. Понятие о концепте в русском языкознании. Множественность 

определений понятия «концепт». 

7. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

антропоцентрических исследований. 
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8. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

когнитивной лингвистики. 

9. Обзор новейшей лингвистической литературы по проблемам 

прагматики. 

10. Основные направления лингвистических исследований в 

Казахстане. 

11. Лингвокультурологические и этнокультурные исследования в 

Казахстане. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Русское языкознание на рубеже XX - XXI веков. 

2. Принцип антропоцентризма и его решение в русском 

языкознании 

3. Проблема языковой личности как ключевая проблема 

антропоцентрической парадигмы в языкознании. 

4. Социолингвистика и проблемы билингвизма в Казахстане. 

Русский язык в Республике Казахстан. 

5. Дискуссионные проблемы семантики в современной науке о 

языке.  

6. Дискуссионные проблемы современной когнитивной 

лингвистики. 

7. Дискуссионность понятия «концепт» в современных трудах по 

когнитологии и лингвокультурологии. 

8. Идеографическая лексикография и ее место в современной 

практике составления словарей. 

9. Исследование языковой картины мира в языкознании 

Казахстана.  

10. Связь прагматики с психологией, социологией, 

этнолингвистикой, культурологией. 

11. Новые интегративные направления в русском языкознании. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина APRL 5301 «Актуальные проблемы русского  

литературоведения» является  обязательным компонентом 

образовательной программы подготовки магистрантов по специальности 

6М020500 – Филология  (профильное  направление). Программа составлена 

в соответствии с требованиями государственного стандарта образования, 

учитывающего кредитную технологию обучения. 

Теоретическая и научно-методологическая подготовка магистрантов-

филологов способствует обеспечению их профессиональной 

компетентностью и социальной мобильностью в области фундаментальных, 

прикладных филологических 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, направленные на повышение общего 

уровня профессиональной подготовки филолога, на совершенствование  

ключевых компетенций по специальности. 

Известно, что проблематика филологических школ в русском  

литературоведении, начиная с XIX века, гармонично вписывалась в 

общую парадигму европейских, а впоследствии и мировых концепций и 

идей, что в конечном счете и определило высокий уровень русской 
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филологии. Особое место и значимость филологические разыскания в 

литературоведении приобрели в XX столетии, когда они во многом 

определили разработку проблем, связанных с новыми направлениями в 

мировом литературоведении и литературных процессах на 

постсоветском пространстве в условиях смены научных и культурно-

исторических парадигм нашего  времени.  Поэтому  при  отборе тем  и  

проблем  настоящего  курса учитывался опыт не только отечественных 

направлений науки о литературе, но и проблематика, актуальная для 

филологической науки, независимо от географической и национальной 

принадлежности их школ. 

Естественно, в одном курсе охватить все проблемы, соответствующие 

указанным подходам, невозможно по многим причинам, главная из которых  

регламентированность учебного курса типовым и учебным планом 

магистратуры. Кроме того, нельзя не учитывать, что частично некоторые 

аспекты отдельных проблем  литературоведения рассматривались в 

традиционных курсах и спецкурсах на первой ступени обучения в вузе 

(бакалавриат). Поэтому настоящая программа не стремится к всеобщности, 

однако наиболее важные вопросы русского литературоведения авторы 

попытались в нее включить или, по крайней мере, обратить на них 

внимание. Научная осведомленность в указанных проблемах будет 

способствовать успешному изучению и тех конкретных проблем, которые 

будут включены в дисциплины специализации (компоненты по выбору), 

представляющие обязательную и главную часть учебных планов 

магистратуры. 

В список научной литературы включены в основном работы 

монографического характера, наиболее важные и авторитетные 

тематические сборники научных трудов, учебные пособия, носящие 

новаторский и актуальный для современной филологии характер 

По завершении курса предполагается написание каждым 

магистрантом одного реферата по предложенным преподавателем темам 

или по выбранной им монографии, а также экзамен как обязательная и 

единственная форма контроля по всем базовым дисциплинам.  

Компетенции 

В результате изучения дисциплины «Актуальные  вопросы 

современного литературоведения» магистранты должны:  

Знать: 

- основные теоретические положения и концепции новейшего 

периода науки о литературе, 

- современные методы и приемы его анализа, ориентироваться в 

многообразии направлений и концепцией современной филологической 

науки с целью дальнейшего применения этих знаний при выполнении 

магистерской диссертации по избранной теме; 

- терминологический аппарат современного литературоведения; 
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- диалектику становления научных концепций в современном  

литературоведении;  

- взаимосвязь и взаимообусловленность развития  научных теорий   и 

концепций современности с развитием науки предшествующего периода; 

- иметь представление о  междисциплинарном синтезе научных 

методов, используемых в современной теории литературы. 

Уметь: 

- применять важные теоретические положения и ключевые идеи 

различных  научных направлений и  школ в современном литературоведении 

в собственных научных изысканиях;  

- систематизировать и классифицировать материал с использованием 

различных методик его исследования. 

Иметь навыки: 

- использования научных методов  анализа художественного текста в 

конкретном исследовательском контексте; 

- применения научных методов современного  литературоведения в 

магистерской диссертации; 

- систематизирования и классифицирования материала с 

использованием различных методик его исследования. 

Пререквизиты:  Введение в литературоведение, Теория литературы, 

История  русской литературы ХIХ (1, 2 половины), История русской 

литературы  ХХ века (1, 2 половины).  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N Название раздела 

1 Литературоведческие направления  и школы, история  их 

формирования в европейской и российской науке и  методы 

интерпретации художественного текста. 

2 Мифологическая критика и мифопоэтика.  

3 Мифопоэтические исследования в литературоведении.  

4 Сравнительно-исторический метод в литературоведении. 

5 Основные  аспекты современной компаративистики. 

6 Психоаналитическая критика. Психоанализ как теория культуры  

З. Фрейда.  

7 Семиотика как сфера научных  исследований литературоведении. 

8 Семиотика текста.   

9 Проблема интертекстуальности и интертекста в современном 

литературоведении.  

10 Рецептивная критика. Теоретические основы литературной рецепции.  

11 Постмодернизм. Общая характеристика постмодернизма и его 

основных тезисов. 
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12  Основные черты в развитии  постмодернизма в художественной 

культуре Запада и России. 

13 Гендерные исследования в современных гуманитарных науках.  

14 Гендерные исследования в литературоведении. 

15 Нарратология как литературоведческое направление. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Основополагающей при составлении программы является идея о том, 

что лишь знание методологии науки и ее теоретических основ, 

осведомленность в важнейших концепциях и направлениях прошлого и 

настоящего современного литературоведения, четкое представление о 

путях развития науки о литературе могут способствовать 

осуществлению фундаментальной и всесторонней подготовки 

специалиста высшей школы. Этими задачами подготовки современного 

филолога определяются основные принципы построения настоящего курса 

и его содержание. Учебный материал отбирается и располагается в 

зависимости от актуальности той или иной научной проблемы, особенно в 

условиях второй половины XX - начала XXI вв. 

Объект исследования: научные  теории и концепции современных  

литературоведческих школ, существующих в европейской, российской и 

отечественной науке. 

Методы изучения дисциплины: наблюдение, диалектический, 

описательный, сравнительно-сопоставительный,  концептуальный анализ. 

Цель дисциплины – изучение важнейших литературоведческих 

теорий XX-ХХI вв.; новых подходов к литературному тексту в контексте 

западноевропейской, российской и отечественной истории 

литературоведения и критики; ключевых научных концепций в историко-

культурной и сравнительно-типологической  перспективах.  

Задачи:  

-  углубленное изучение научных теорий и концепций отечественного и 

зарубежного литературоведения и определение их места в современной 

науке; 

- охарактеризовать структуру современного литературоведения; 

- дать знание о разнообразии методологических подходов к 

исследованию художественного текста и явлений культуры в целом 

представителями разных научных школ в современном литературоведении; 

- дать представление о синтезе научных методов в современном 

литературоведении, имеющих выход в область методологии других наук 

(психологии, социологии, философии и этнологии). 

 

 



95 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Литературоведческие направления и школы, история их 

формирования в европейской и российской науке и  методы 

интерпретации художественного текста. Основные характеристики 

научных методов разных направлений. Концепции художественного текста. 

Текст как модель художественного сознания. Единство художественного 

целого. Субъекты существования художественного мира: автор, читатель, 

художественный текст, реальность. Связь формальных и содержательных 

характеристик при анализе структуры предметного мира. Целостность 

художественного произведения и проблемы интерпретации. Субъекты 

существования художественного мира: автор, читатель, художественный 

текст, реальность. Художественный текст как структурное образование. 

Композиция – структурный аспект художественной формы.  

 

Мифологическая критика и мифопоэтика.  

Мифопоэтика и ее роль в литературе и искусстве. Мифопоэтика и 

историческая поэтика Взаимосвязь мифа и мифопоэтики. Теоретические 

представления К.-Г. Юнга. Архетипы в художественном тексте. Понятие 

архетипа и мифологемы.  Классические формы мифа и ритуала и проблема 

мифотворчества. Соотношение понятий «архетип», «архетипический мотив», 

«архетипический образ». Архетипы в художественном тексте.  

 

Мифопоэтические исследования в литературоведении.  Развитие 

теории мифопоэтики от исследований А.Н. Веселовского, В.Я. Проппа, 

Е.М. Мелетинского к трудам Вяч. Вс. Иванова, В.Н. Топорова и др. 

Художественная модель мира в произведениях классической русской 

литературы и литературе ХХ – ХХI веков. 

Мифы разных народов как источник архетипов. Мифопоэтическая 

модель мира в художественном тексте. Библейские легенды и предания, 

библейский архетип в художественном тексте. Мифологические сюжеты как 

архетип модели мира, модели поведения, образа жизни. Неомифологизм как 

одно из главных направлений культурной ментальности ХХ-ХХI веков.  

Неомифологическое сознание в русской прозе и поэзии конца Х1Х-начала 

ХХI веков.   

 

Сравнительно-исторический метод в литературоведении. 

История становления сравнительно-исторического направления, его 

развитие западноевропейском, российском и отечественном 

литературоведении. Научное наследие классических работ в данной области. 

Традиционные методы сравнительного литературоведения. 

Исследования контактных связей и типологических схождений 



96 

 

национальных литератур. Система понятий и терминов, сложившихся в 

сравнительном литературоведении 

Неоднородность сравнительно-исторического направления, или 

компаративизма. Сравнительно-исторический метод как система принципов 

и приемов изучения межлитературного процесса. 

Уникальность национальных литератур, необходимость преодоления 

европоцентризма в компаративистике. Вклад национальных литератур в 

развитие мировой литературы. Формирование и упрочение понятия 

«типология» и «типологический принцип» в русской науке 1960-х гг. 

 

Основные аспекты современной компаративистики.  

Понятие «компаративистика», предмет и объект также. Сравнительное 

изучение литератур в свете концепции диалогичности искусства в русском 

литературоведении (труды М.М. Бахтина). Диалог национальных 

(региональных) литератур, общее и особенное в них. Ключевые понятия 

современной компаративистики и их интерпретации в научных работах. 

Формирование новой парадигмы в современной компаративистике.  

Актуальные проблемы компаративистики. Глобализация, интертекст и 

диалог культур как триада современной компаративистики. Контактные 

связи и / или типологические схождения, имагология, константология и др. 

понятия. Перспективы развития компаративистики.  Теоретико-

литературный аппарат компаративистики, а также основные методики 

анализа художественных произведений разных жанров. 

 

Психоаналитическая критика. Психоанализ как теория культуры 

З. Фрейда.  

Основные вехи развития психоаналитического движения. Историко-

философские традиции (А. Платон, Аристотель, И. Кант, А. Шопенгауэр и их 

роль в теории психоанализа З. Фреда. Принципы, задачи и инструментарий 

психоаналитической критики. Психоаналитическая концепция культуры З. 

Фрейда. Психоаналитическая теория личности в трудах З. Фрейда и ее 

значительное влияние на последующее развитие психоаналитической 

критики в США и Европе. Психоанализ в русском литературоведении первых 

десятилетий ХХ века. Концепция психоанализа в трудах И.Л. Ермакова. 

 

Семиотика как сфера научных исследований литературоведения. 
Влияние идей русских филологов – В.Я. Проппа, М.М. Бахтина, 

«формальной школы» русского литературоведения на становление 

современного семиотического знания. Основные понятия и категории.   

Понятия знака и знаковой системы в семиотике. Общие закономерности 

знаковых систем. Предметное и смысловое значение знака. Критический 

анализ некоторых определений знака. Смысловые и знаковые ситуации. 
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Символ и знак. Типы знаковых систем: естественные, образные, языковые, 

системы записи, кодовые системы.  

 

Семиотика текста.  Текст и его категории. Интерпретация текста в 

контексте культуры. Вопрос о типологии текстов. Школы и направления 

семиотики во второй половине ХХ века: французская школа семиотики и 

структурализма, семиотическое направление Умберто Эко, Тартуская 

семиотическая школа, Московская семиотическая школа, Польская 

семиотическая школа, школа Рурского университета г. Бохума. 

Семиотические работы российских ученых, не объединенных в группы и 

направления: основные имена, проблемы, труды. Работы Ю.М. Лотмана, В.Н. 

Топорова, Вяч. Вс. Иванова и др. 

 

Проблема интертекстуальности и интертекста в современном 

литературоведении.  
Интертекстуальность: теоретическая интерпретация понятия, история 

становления категории интертекста в современной науке, основные 

концепции. Концепция диалогизма М.М. Бахтина и интертекст. Функции 

интертекста в художественном дискурсе. Понятие дискурса.  Феномен 

интертекстуальности во второй половине XX века в работах французских 

семиологов Р. Барта и Ю. Кристевой, Ж. Женетта. Интертекстуальность в 

контексте постмодернистского мировоззрения.  Интертекстуальность в 

концепции постструктурализма: «мир есть текст» (Ж. Деррида).  

 

Рецептивная критика. Теоретические основы литературной 

рецепции.  

Восприятие читателем художественного произведения. Становление 

рецептивного подхода в литературоведении. Отказ от классических канонов 

и норм в качестве литературных и литературно-критических критериев. 

Рецепция как основная категория в понятийном аппарате рецептивной 

эстетики. Триада «текст» - «реципиент» – воздействие текста.   

Развитие теории рецепции в трудах современных представителей 

рецептивной критики. Понятийно-терминологический аппарат рецептивной 

критики: «горизонт ожидания», «идентификация», «коммуникативная 

определенность (и неопределенность)», «имплицитный» / «эксплицитный 

читатель», «интенциональность».  

Труды Р. Ингардена, Стэнли Фиша, В. Шмида, Вольфганга Изера, Х-Р 

Яусса – представителей рецептивной критики. 

 

Постмодернизм. Общая характеристика постмодернизма и его 

основных тезисов.  
Пересмотр модернизмом философских основ и творческих принципов 

художественной культуры Х1Х века.  Поэтика разных модернистских 
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течений (импрессионизм, символизм, футуризм, имажинизм и др.) и 

постмодернизм. Устойчивые черты в развитии постмодернизма в 

художественной культуре Запада и России. Общая характеристика 

постмодернизма и его основных тезисов: «Текст как мир» и «Мир как текст». 

Эстетико-культурологические аспекты. Размывание категории авторства. 

Личность в контексте ее отчужденности от мира, проблема иррационализма 

окружающего мира в модернизме.  

 

Основные черты в развитии постмодернизма в художественной 

культуре Запада и России. 

Поэтика постмодернизма: обновление системы художественно-

изобразительных средств постмодернизма. Игра со стилями и образами 

русской и мировой классики. Русская постмодернистская поэзия и проза 

конца ХХ–начала ХХI веков. Влияние «игровой» поэтики русской 

литературы 1920-х годов XX века. Маргинальность героев. Приемы 

пародирования. Деструкция и цитатность. Поиск ассоциативных связей 

между словами. Особенности метафоризации реалий действительности. 

Коллажность композиций. Эксперименты со стилями, контекстами, 

художественной формой как организация особой формы авторства. 

 

Гендерные исследования в современных гуманитарных науках.  

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. Гендерные исследования в современных 

гуманитарных науках.  

 

Гендерные исследования в литературоведении.  
«Академическое» литературоведение и «гендерные штудии»: 

дискуссия о целесообразности обособления гендерного аспекта. Взгляды 

зарубежных и отечественных исследователей феминистского 

литературоведения и этапы мирового развития гендерного 

литературоведения. Направления и концепции. Понятие «женской 

литературы» и «женского письма». Специфика «женского взгляда»: 

требования «подлинного опыта» и «специфической перспективы». Идея 

женской автономности и ее раскрытие в художественных произведениях: 

поиск героинями своего подлинного «я», самоопределение и 

самоосуществление фиктивного или подлинного женского образа.  

«Женский текст» в лирике и прозе. Художественное своеобразие 

«женского присутствия» в литературном произведении. Первые попытки 

феминистского анализа литературного текста (В. Вулф, К. Милле). В. Вульф 

о повествовательной литературе, месте и значении женского опыта в 

литературе; условия плодотворной творческой деятельности женщин 
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Психоаналитическая и постмодернистская концепции «женственности» 

(Р.Барт, Ж.Дерида и др.). 

 Главные задачи гендерного литературоведения: репрезентация 

женского творчества, реконструкция гендерных стереотипов интерпретации 

литературных произведений (преимущественно их образной системы), 

выявление и аналитическое изучение формально-содержательных 

компонентов «женской прозы»; исследование специфики «женского языка» 

на уровне «текста». Понятие «феминный» стиль письма по Ж. Дерриде. 

«Женский текст» в лирике и прозе ХIХ–ХХI веков. Художественная 

специфика проявления женской субъективности.  

Социально-психологические стереотипы феминности и маскулинности 

в литературе. Их воплощение в картине мира, точках зрения автора и героя, в 

системе персонажей, в характере авторского сознания, объектно-субъектной 

системе. «Женская проза» в современной русской литературе: сюжеты и 

экзистенциальные ценности. Метафизика русской женской прозы. 

Деструктуризация личности, ее экзистенциальная нивелировка, кризис 

личностного начала. Архетипы утраты рая, падения в бездну, архетипы 

жертвы, самопожертвования, враждебности, внешней опасности. 

Осмысление феномена женской прозы в литературной критике. 

 

Нарратология как литературоведческое направление.  
Пересмотр основных концепций теории повествования в нарратологии. 

Основные понятия «нарратор», «наррация», «нарратив». Основные 

положения нарратологии: коммуникативное понимание природы 

литературы, повествовательные уровни, проблема дискурса. Формальная 

структура повествования. Имплицитный автор и эксплицитный автор. 

Нарратология и понятие «точка зрения»: идеологическая, 

фразеологическая, психологическая (субъективная) пространственно-

временная. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ) 

 

1.  Неомифологическое сознание в современной литературе. 

2.  Мифопоэтика повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем 

моря». 

3.  Семиотика как сфера научных исследований.  Основные 

направления семиотики. 

4. Московско-тартуская семиотическая школа: основные имена, 

проблемы, труды. 

5. Теория интертекста в современном литературоведении. 

6. Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 
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7.  Теоретические интерпретации понятий «мир как хаос» и «мир 

как текст» в постмодернизме. 

8.  Гипертекст как явление постмодернизма. 

9.  Гендерный подход в литературоведении. Понятие "женской 

литературы" и "женского письма". Специфика "женского взгляда": 

требования "подлинного опыта" и "специфической перспективы. 

10.  Понятие "гендер". Основные направления гендерной теории 

Понятие "гендер" и научный контекст его возникновения. Дифференциация 

понятий "пол" и "гендер". Основные понятия и направления гендерной 

теории. 

11. Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 

12.  «Поэма «Москва-Петушки» В. Ерофеева как явление русского 

постмодернизма. 

13. Творчество Л. Улицкой в контексте гендерного 

литературоведения. 

14.  Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 

15.  Понятие «точка зрения» в нарратологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. К.-Г. Юнг и мифологическая школа. 

2. Мифопоэтика и ее роль в литературе и искусстве  ХХ века. 

3. Сравнительно-историческое литературоведение (труды  

А.Н. Веселовского). 

4. Общетеоретические принципы структурно-семиотического 

направления. 

5.  Понятия знака и знаковой системы в семиотике. Общие 

закономерности знаковых систем. 

6.  Понятие текста, его структура, семантика   в трудах семиологов 

московско-тартуской школы (Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров). 

7.  Концепция интертекстуальности в современном литературоведении. 

8.  Постмодернизм: соотношение искусства и теории. 

9. Читатель как понятие теории литературы. 

10.  Гендерные теории ХХ века: проблема художественного опыта и 

объективного описания.  

11.   Общая характеристика постмодернизма и его основных 

теорий.  

12.  Повесть «Школа для дураков» Саши Соколова как явление 

русского постмодернизма. 

13. Неомифологическое сознание в современной литературе (на 

примере современной художественной прозы). 
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14. Основные понятия и направления гендерной теории в 

гуманитарных науках. 

15. Понятия «имплицитный автор» и «эксплицитный автор» в 

нарратологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

мифологической критики. 

2. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

современной компаративистики. 

3. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

психоаналитической критики. 

4. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      структурно-

семиотического литературоведения. 

5. Обзор новейшей научной литературы по проблемам гендерных 

исследований в современном литературоведении. 

6. Обзор новейшей научной литературы по проблемам 

интертекстуальности и интертекста в литературоведении. 

7.  Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

рецептивной критики. 

8. Обзор новейшей научной литературы по проблемам    

нарратологии. 

9. Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теории 

сюжета и мотива в современном литературоведении. 

10.  Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теории и 

концепций семиотики. 

11.  Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теорий и 

концепций интертекстуальности. 

12.  Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теорий и 

концепций нарратологии. 

13.  Дискуссионные проблемы теории  и практики  постмодернизма. 

14.  Дискуссионные проблемы  гендерного направления в 

литературоведении. 

15.  Основные направления литературоведческих исследований в 

Казахстане. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

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

Под ред. И. Жеребкиной. – Харьков: ХЦГИ; – СПб., Алетейя. – 2001. 
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2.  Западное литературоведение ХХ века. Энциклопедия. – М.: 

Интрада, 2004. – 506 с. 

3. Классический психоанализ и художественная литература /  Сост. 

и общ. ред. В.М. Лейбин. – СПб.: Питер, 2002. – 447 с. 

4. Лотман М.Ю. Семиосфера. – СПб., 2000. – 678 с. 

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

2000. – 347 с. 

 

Дополнительная: 

1. Барт Р. Избранные работы: Семиотика; Поэтика: пер. с фр. / сост., 

общ. ред. и вступ. ст. Г.К. Косикова. –  М.: Прогресс, 1994.  

2.  Ильин И. Постструктурализм. Деконструктивизм. 

Постмодернизм. – М., 1996. –220 с. 

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

2008. 

4. Урнов Д.М. Литературное произведение в оценке англо-

американской «новой критики». – М., 2000. 

5. Успенский Б.А. Поэтика композиции. – СПб.: Азбука, 2000. – 348 

с.  

6.  Современное западное литературоведение (Страны Западной 

Европы и США): концепции, школы, термины. Энциклопедический  

справочник. – М., 1996.  

7. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический 

справочник. –  М.: Интрада, 1996.  

8.  Успенский Б.А. Поэтика композиции. Структура 

художественного текста и типология. – М.: Языки русской культуры, 1995.  

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

10. Французская семиотика: От структурализма к 

постструктурализму / Пер. с франц. составление и вступ. ст. Г.К. Косикова. – 

М.: Прогресс, 2000.  

11.  Ханзен-Леве А. Мифопоэтический символизм: Система 

поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм начала века. 

Космическая символика / А. Ханзен-Леве. – СПб.: Академический проект, 

2003.  
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APRL 5301 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РУССКОГО 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

(профильное направление) 

 

Объем 2 кредита 

 

Автор: 

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

русской филологии и мировой литературы КазНУ им. аль-Фараби. 

 

Рецензенты: 
Алтынбекова О.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 APRL 5301 «Актуальные проблемы русского  

литературоведения» является обязательным компонентом 

образовательной программы подготовки магистрантов по специальности 

6М020500 – Филология  (профильное  направление). Программа составлена 

в соответствии с требованиями государственного стандарта образования, 

учитывающего кредитную технологию обучения. 

Теоретическая и научно-методологическая подготовка магистрантов-

филологов способствует обеспечению их профессиональной 

компетентностью и социальной мобильностью в области фундаментальных, 

прикладных филологических 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, направленные на повышение общего 

уровня профессиональной подготовки филолога, на совершенствование  

ключевых компетенций по специальности. 

Известно, что проблематика филологических школ в русском  

литературоведении, начиная с XIX века, гармонично вписывалась в 

общую парадигму европейских, а впоследствии и мировых концепций и 

идей, что в конечном счете и определило высокий уровень русской 

филологии. Особое место и значимость филологические разыскания в 
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литературоведении приобрели в XX столетии, когда они во многом 

определили разработку проблем, связанных с новыми направлениями в 

мировом литературоведении и литературных процессах на 

постсоветском пространстве в условиях смены научных и культурно-

исторических парадигм нашего  времени.  Поэтому  при  отборе тем  и  

проблем  настоящего  курса учитывался опыт не только отечественных 

направлений науки о литературе, но и проблематика, актуальная для 

филологической науки, независимо от географической и национальной 

принадлежности их школ. 

Естественно, в одном курсе охватить все проблемы, соответствующие 

указанным подходам, невозможно по многим причинам, главная из которых  

регламентированность учебного курса типовым и учебным планом 

магистратуры. Кроме того, нельзя не учитывать, что частично некоторые 

аспекты отдельных проблем  литературоведения рассматривались в 

традиционных курсах и спецкурсах на первой ступени обучения в вузе 

(бакалавриат). Поэтому настоящая программа не стремится к всеобщности, 

однако наиболее важные вопросы русского литературоведения авторы 

попытались в нее включить или, по крайней мере, обратить на них 

внимание. Научная осведомленность в указанных проблемах будет 

способствовать успешному изучению и тех конкретных проблем, которые 

будут включены в дисциплины специализации (компоненты по выбору), 

представляющие обязательную и главную часть учебных планов 

магистратуры. 

В список научной литературы включены в основном работы 

монографического характера, наиболее важные и авторитетные 

тематические сборники научных трудов, учебные пособия, носящие 

новаторский и актуальный для современной филологии характер 

По завершении курса предполагается написание каждым 

магистрантом одного реферата по предложенным преподавателем темам 

или по выбранной им монографии, а также экзамен как обязательная и 

единственная форма контроля по всем базовым дисциплинам.  

Компетенции 

В результате изучения новых течений и актуальных вопросов 

современного литературоведения магистранты должны:  

Знать: 

- основные теоретические положения и концепции новейшего 

периода науки о литературе, 

- современные методы и приемы его анализа, ориентироваться в 

многообразии направлений и концепцией современной филологической 

науки с целью дальнейшего применения этих знаний при выполнении 

магистерской диссертации по избранной теме; 

- терминологический аппарат современного литературоведения; 
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- диалектику становления научных концепций в современном  

литературоведении;  

- взаимосвязь и взаимообусловленность развития  научных теорий   и 

концепций современности с развитием науки предшествующего периода; 

- иметь представление о  междисциплинарном синтезе научных 

методов, используемых в современной теории литературы. 

Уметь: 

- применять важные теоретические положения и ключевые идеи 

различных  научных направлений и  школ в современном литературоведении 

в собственных научных изысканиях;  

- систематизировать и классифицировать материал с использованием 

различных методик его исследования. 

Иметь навыки: 

- использования научных методов  анализа художественного текста в 

конкретном исследовательском контексте; 

- применения научных методов современного  литературоведения в 

магистерской диссертации; 

- систематизирования и классифицирования материала с 

использованием различных методик его исследования. 

Пререквизиты:  Введение в литературоведение, Теория литературы, 

История  русской литературы ХIХ (1, 2 половины), История русской 

литературы  ХХ века (1, 2 половины).  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N Название раздела 

1 Литературоведческие направления и школы, история их 

формирования в европейской и российской науке и  методы 

интерпретации художественного текста. 

2 Мифологическая критика и мифопоэтика.  

3 Мифопоэтические исследования в литературоведении.   

4 Сравнительно-исторический метод в литературоведении. 

5 Основные аспекты современной компаративистики. 

6 Психоаналитическая критика. Психоанализ как теория культуры  

З. Фрейда.  

7 Семиотика как сфера научных исследований литературоведении. 

8 Семиотика текста.   

9 Проблема интертекстуальности и интертекста в современном 

литературоведении.  

10 Рецептивная критика. Теоретические основы литературной рецепции.  

11 Постмодернизм. Общая характеристика постмодернизма и его 

основных тезисов. 
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12  Основные черты в развитии постмодернизма в художественной 

культуре Запада и России. 

13 Гендерные исследования в современных гуманитарных науках.  

14 Гендерные исследования в литературоведении. 

15 Нарратология как литературоведческое направление.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Основополагающей при составлении программы является идея о том, 

что лишь знание методологии науки и ее теоретических основ, 

осведомленность в важнейших концепциях и направлениях прошлого и 

настоящего современного литературоведения, четкое представление о 

путях развития науки о литературе могут способствовать 

осуществлению фундаментальной и всесторонней подготовки 

специалиста высшей школы. Этими задачами подготовки современного 

филолога определяются основные принципы построения настоящего курса 

и его содержание. Учебный материал отбирается и располагается в 

зависимости от актуальности той или иной научной проблемы, особенно в 

условиях второй половины XX - начала XXI вв. 

Объект исследования: научные теории и концепции современных 

литературоведческих школ, существующих в европейской, российской и 

отечественной науке. 

Методы изучения дисциплины: наблюдение, диалектический, 

описательный, сравнительно-сопоставительный, концептуальный анализ. 

Цель дисциплины – изучение важнейших литературоведческих 

теорий XX-ХХI вв.; новых подходов к литературному тексту в контексте 

западноевропейской, российской и отечественной истории 

литературоведения и критики; ключевых научных концепций в историко-

культурной и сравнительно-типологической перспективах.  

Задачи:  

-  углубленное изучение научных теорий и концепций отечественного и 

зарубежного литературоведения и определение их места в современной 

науке; 

- охарактеризовать структуру современного литературоведения; 

- дать знание о разнообразии методологических подходов к 

исследованию художественного текста и явлений культуры в целом 

представителями разных научных школ в современном литературоведении; 

- дать представление о синтезе научных методов в современном 

литературоведении, имеющих выход в область методологии других наук 

(психологии, социологии, философии и этнологии). 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Литературоведческие направления и школы, история их 

формирования в европейской и российской науке и  методы 

интерпретации художественного текста. Основные характеристики 

научных методов разных направлений. Концепции художественного текста. 

Текст как модель художественного сознания. Единство художественного 

целого. Субъекты существования художественного мира: автор, читатель, 

художественный текст, реальность. Связь формальных и содержательных 

характеристик при анализе структуры предметного мира. Целостность 

художественного произведения и проблемы интерпретации. Субъекты 

существования художественного мира: автор, читатель, художественный 

текст, реальность. Художественный текст как структурное образование. 

Композиция – структурный аспект художественной формы.  

 

Мифологическая критика и мифопоэтика.  

Мифопоэтика и ее роль в литературе и искусстве. Мифопоэтика и 

историческая поэтика Взаимосвязь мифа и мифопоэтики. Теоретические 

представления К.-Г.Юнга. Архетипы в художественном тексте. Понятие 

архетипа и мифологемы.  Классические формы мифа и ритуала и проблема 

мифотворчества. Соотношение понятий «архетип», «архетипический мотив», 

«архетипический образ». Архетипы в художественном тексте.  

 

Мифопоэтические исследования в литературоведении. Развитие 

теории мифопоэтики от исследований А.Н. Веселовского, В.Я. Проппа, 

Е.М. Мелетинского к трудам Вяч. Вс. Иванова, В.Н. Топорова и др. 

Художественная модель мира в произведениях классической русской 

литературы и литературе ХХ – ХХI веков. 

Мифы разных народов как источник архетипов. Мифопоэтическая 

модель мира в художественном тексте. Библейские легенды и предания, 

библейский архетип в художественном тексте. Мифологические сюжеты как 

архетип модели мира, модели поведения, образа жизни. Неомифологизм как 

одно из главных направлений культурной ментальности ХХ-ХХI веков.  

Неомифологическое сознание в русской прозе и поэзии конца Х1Х-начала 

ХХI веков.   

 

Сравнительно-исторический метод в литературоведении. 

 История становления сравнительно-исторического направления, его 

развитие западноевропейском, российском и отечественном 

литературоведении. Научное наследие классических работ в данной области. 

Традиционные методы сравнительного литературоведения. 

Исследования контактных связей и типологических схождений 
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национальных литератур. Система понятий и терминов, сложившихся в 

сравнительном литературоведении 

Неоднородность сравнительно-исторического направления, или 

компаративизма. Сравнительно-исторический метод как система принципов 

и приемов изучения межлитературного процесса. 

Уникальность национальных литератур, необходимость преодоления 

европоцентризма в компаративистике. Вклад национальных литератур в 

развитие мировой литературы. Формирование и упрочение понятия 

«типология» и «типологический принцип» в русской науке 1960-х гг. 

 

Основные аспекты современной компаративистики.  

Понятие «компаративистика», предмет и объект также. Сравнительное 

изучение литератур в свете концепции диалогичности искусства в русском 

литературоведении (труды М.М.Бахтина). Диалог национальных 

(региональных) литератур, общее и особенное в них. Ключевые понятия 

современной компаративистики и их интерпретации в научных работах. 

Формирование новой парадигмы в современной компаративистике.  

Актуальные проблемы компаративистики. Глобализация, интертекст и 

диалог культур как триада современной компаративистики. Контактные 

связи и / или типологические схождения, имагология, константология и др. 

понятия. Перспективы развития компаративистики.  Теоретико-

литературный аппарат компаративистики, а также основные методики 

анализа художественных произведений разных жанров. 

 

Психоаналитическая критика. Психоанализ как теория культуры 

З. Фрейда.  

Основные вехи развития психоаналитического движения. Историко-

философские традиции (А. Платон, Аристотель, И. Кант, А. Шопенгауэр и их 

роль в теории психоанализа З. Фреда. Принципы, задачи и инструментарий 

психоаналитической критики. Психоаналитическая концепция культуры З. 

Фрейда. Психоаналитическая теория личности в трудах З. Фрейда и ее 

значительное влияние на последующее развитие психоаналитической 

критики в США и Европе. Психоанализ в русском литературоведении первых 

десятилетий ХХ века. Концепция психоанализа в трудах И.Л. Ермакова. 

 

Семиотика как сфера научных исследований литературоведения. 
Влияние идей русских филологов – В.Я. Проппа, М.М. Бахтина, 

«формальной школы» русского литературоведения на становление 

современного семиотического знания. Основные понятия и категории.   

Понятия знака и знаковой системы в семиотике. Общие закономерности 

знаковых систем. Предметное и смысловое значение знака. Критический 

анализ некоторых определений знака. Смысловые и знаковые ситуации. 
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Символ и знак. Типы знаковых систем: естественные, образные, языковые, 

системы записи, кодовые системы.  

 

Семиотика текста.  Текст и его категории. Интерпретация текста в 

контексте культуры. Вопрос о типологии текстов. Школы и направления 

семиотики во второй половине ХХ века: французская школа семиотики и 

структурализма, семиотическое направление Умберто Эко, Тартуская 

семиотическая школа, Московская семиотическая школа, Польская 

семиотическая школа, школа Рурского университета г. Бохума. 

Семиотические работы российских ученых, не объединенных в группы и 

направления: основные имена, проблемы, труды. Работы Ю.М. Лотмана, В.Н. 

Топорова, Вяч. Вс. Иванова и др. 

 

Проблема интертекстуальности и интертекста в современном 

литературоведении.  
Интертекстуальность: теоретическая интерпретация понятия, история 

становления категории интертекста в современной науке, основные 

концепции. Концепция диалогизма М.М. Бахтина и интертекст. Функции 

интертекста в художественном дискурсе. Понятие дискурса.  Феномен 

интертекстуальности во второй половине XX века в работах французских 

семиологов Р. Барта и Ю. Кристевой, Ж. Женетта. Интертекстуальность в 

контексте постмодернистского мировоззрения.  Интертекстуальность в 

концепции постструктурализма: «мир есть текст» (Ж. Деррида).  

 

Рецептивная критика. Теоретические основы литературной 

рецепции.  

Восприятие читателем художественного произведения. Становление 

рецептивного подхода в литературоведении. Отказ от классических канонов 

и норм в качестве литературных и литературно-критических критериев. 

Рецепция как основная категория в понятийном аппарате рецептивной 

эстетики. Триада «текст» – «реципиент» – воздействие текста.   

Развитие теории рецепции в трудах современных представителей 

рецептивной критики. Понятийно-терминологический аппарат рецептивной 

критики: «горизонт ожидания», «идентификация», «коммуникативная 

определенность (и неопределенность)», «имплицитный» / «эксплицитный 

читатель», «интенциональность».  

Труды Р. Ингардена, Стэнли Фиша, В. Шмида, Вольфганга Изера, Х-Р 

Яусса – представителей рецептивной критики. 

 

Постмодернизм. Общая характеристика постмодернизма и его 

основных тезисов.  
Пересмотр модернизмом философских основ и творческих принципов 

художественной культуры Х1Х века.  Поэтика разных модернистских 
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течений (импрессионизм, символизм, футуризм, имажинизм и др.).и 

постмодернизм. Устойчивые черты в развитии постмодернизма в 

художественной культуре Запада и России. Общая характеристика 

постмодернизма и его основных тезисов: «Текст как мир» и «Мир как текст». 

Эстетико-культурологические аспекты. Размывание категории авторства. 

Личность в контексте ее отчужденности от мира, проблема иррационализма 

окружающего мира в модернизме.  

 

Основные черты в развитии постмодернизма в художественной 

культуре Запада и России. 

Поэтика постмодернизма: обновление системы художественно-

изобразительных средств постмодернизма. Игра со стилями и образами 

русской и мировой классики. Русская постмодернистская поэзия и проза 

конца ХХ–начала ХХI веков. Влияние «игровой» поэтики русской 

литературы 1920-х годов XX века. Маргинальность героев. Приемы 

пародирования. Деструкция и цитатность. Поиск ассоциативных связей 

между словами. Особенности метафоризации реалий действительности. 

Коллажность композиций. Эксперименты со стилями, контекстами, 

художественной формой как организация особой формы авторства. 

 

Гендерные исследования в современных гуманитарных науках.  

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. Гендерные исследования в современных 

гуманитарных науках.  

 

Гендерные исследования в литературоведении.  
«Академическое» литературоведение и «гендерные штудии»: 

дискуссия о целесообразности обособления гендерного аспекта. Взгляды 

зарубежных и отечественных исследователей феминистского 

литературоведения и этапы мирового развития гендерного 

литературоведения. Направления и концепции. Понятие «женской 

литературы» и «женского письма». Специфика «женского взгляда»: 

требования «подлинного опыта» и «специфической перспективы». Идея 

женской автономности и ее раскрытие в художественных произведениях: 

поиск героинями своего подлинного «я», самоопределение и 

самоосуществление фиктивного или подлинного женского образа.  

«Женский текст» в лирике и прозе. Художественное своеобразие 

«женского присутствия» в литературном произведении. Первые попытки 

феминистского анализа литературного текста (В. Вулф, К. Милле). В. Вульф 

о повествовательной литературе, месте и значении женского опыта в 

литературе; условия плодотворной творческой деятельности женщин 
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Психоаналитическая и постмодернистская концепции «женственности» 

(Р. Барт, Ж.Дерида и др.). 

 Главные задачи гендерного литературоведения: репрезентация 

женского творчества, реконструкция гендерных стереотипов интерпретации 

литературных произведений (преимущественно их образной системы), 

выявление и аналитическое изучение формально-содержательных 

компонентов «женской прозы»; исследование специфики «женского языка» 

на уровне «текста». Понятие «феминный» стиль письма по Ж. Дерриде. 

«Женский текст» в лирике и прозе ХIХ–ХХI веков. Художественная 

специфика проявления женской субъективности.  

Социально-психологические стереотипы феминнности и 

маскулинности в литературе. Их воплощение в картине мира, точках зрения 

автора и героя, в системе персонажей, в характере авторского сознания, 

объектно-субъектной системе. «Женская проза» в современной русской 

литературе: сюжеты и экзистенциальные ценности. Метафизика русской 

женской прозы. Деструктуризация личности, ее экзистенциальная 

нивелировка, кризис личностного начала. Архетипы утраты рая, падения в 

бездну, архетипы жертвы, самопожертвования, враждебности, внешней 

опасности. Осмысление феномена женской прозы в литературной критике. 

 

Нарратология как литературоведческое направление.  
Пересмотр основных концепций теории повествования в нарратологии. 

Основные понятия «нарратор», «наррация», «нарратив». Основные 

положения нарратологии: коммуникативное понимание природы 

литературы, повествовательные уровни, проблема дискурса. Формальная 

структура повествования. Имплицитный автор и эксплицитный автор. 

Нарратология и понятие «точка зрения»: идеологическая, 

фразеологическая, психологическая (субъективная) пространственно-

временная. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ) 

 

1.  Неомифологическое сознание в современной литературе. 

2.  Мифопоэтика повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем 

моря». 

3.  Семиотика как сфера научных исследований.  Основные 

направления семиотики. 

4. Московско-тартуская семиотическая школа: основные имена, 

проблемы, труды. 

5. Теория интертекста в современном литературоведении. 

6. Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 
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7.  Теоретические интерпретации понятий «мир как хаос» и «мир 

как текст» в постмодернизме. 

8.  Гипертекст как явление постмодернизма. 

9.  Гендерный подход в литературоведении. Понятие "женской 

литературы" и "женского письма". Специфика "женского взгляда": 

требования "подлинного опыта" и "специфической перспективы. 

10.  Понятие "гендер". Основные направления гендерной теории 

Понятие "гендер" и научный контекст его возникновения. Дифференциация 

понятий "пол" и "гендер". Основные понятия и направления гендерной 

теории. 

11. Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 

12.  «Поэма «Москва-Петушки» В. Ерофеева как явление русского 

постмодернизма. 

13. Творчество Л. Улицкой в контексте гендерного 

литературоведения. 

14.  Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 

15.  Понятие «точка зрения» в нарратологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. К.-Г. Юнг и мифологическая школа. 

2. Мифопоэтика и ее роль в литературе  и искусстве  ХХ века. 

3. Сравнительно-историческое литературоведение (труды  

4. А.Н. Веселовского). 

5. Общетеоретические принципы структурно-семиотического 

направления. 

6.  Понятия знака и знаковой системы в семиотике. Общие 

закономерности знаковых систем. 

7.  Понятие текста, его структура, семантика   в трудах семиологов 

московско-тартуской школы (Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров). 

8.  Концепция интертекстуальности в современном 

литературоведении. 

9.  Постмодернизм: соотношение искусства и теории. 

10. Читатель как понятие теории литературы. 

11.  Гендерные теории ХХ века: проблема художественного опыта и 

объективного описания.  

12.   Общая характеристика постмодернизма и его основных 

теорий.  

13.  Повесть «Школа для дураков» Саши Соколова как явление 

русского постмодернизма. 

14. Неомифологическое сознание в современной литературе (на 

примере современной художественной прозы). 
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15. Основные понятия и направления гендерной теории в 

гуманитарных науках. 

16. Понятия «имплицитный автор» и «эксплицитный автор» в 

нарратологии. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

мифологической критики. 

2. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

современной компаративистики. 

3. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

психоаналитической критики. 

4. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      структурно-

семиотического литературоведения. 

5. Обзор новейшей научной литературы по проблемам гендерных 

исследований в современном литературоведении. 

6. Обзор новейшей научной литературы по проблемам 

интертекстуальности и интертекста в литературоведении. 

7.  Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

рецептивной критики. 

8. Обзор новейшей научной литературы по проблемам    

нарратологии. 

9. Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теории 

сюжета и мотива в современном литературоведении. 

10.  Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теории и 

концепций семиотики. 

11.  Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теорий и 

концепций интертекстуальности. 

12.  Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теорий и 

концепций нарратологии. 

13.  Дискуссионные проблемы теории  и практики  

постмодернизма. 

14.  Дискуссионные проблемы  гендерного направления в 

литературоведении. 

15.  Основные направления литературоведческих исследований в 

Казахстане. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина APRL 5301 «Актуальные проблемы русского  

литературоведения» является обязательным компонентом 

образовательной программы подготовки магистрантов по специальности 

6М020500 – Филология  (профильное  направление). Программа составлена 

в соответствии с требованиями государственного стандарта образования, 

учитывающего кредитную технологию обучения. 

Теоретическая и научно-методологическая подготовка магистрантов-

филологов способствует обеспечению их профессиональной 

компетентностью и социальной мобильностью в области фундаментальных, 

прикладных филологических 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, направленные на повышение общего 

уровня профессиональной подготовки филолога, на совершенствование 

ключевых компетенций по специальности. 

Известно, что проблематика филологических школ в русском 

литературоведении, начиная с XIX века, гармонично вписывалась в 

общую парадигму европейских, а впоследствии и мировых концепций и 

идей, что в конечном счете и определило высокий уровень русской 

филологии. Особое место и значимость филологические разыскания в 
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литературоведении приобрели в XX столетии, когда они во многом 

определили разработку проблем, связанных с новыми направлениями в 

мировом литературоведении и литературных процессах на 

постсоветском пространстве в условиях смены научных и культурно-

исторических парадигм нашего времени.  Поэтому при отборе тем  и  

проблем  настоящего  курса учитывался опыт не только отечественных 

направлений науки о литературе, но и проблематика, актуальная для 

филологической науки, независимо от географической и национальной 

принадлежности их школ. 

Естественно, в одном курсе охватить все проблемы, соответствующие 

указанным подходам, невозможно по многим причинам, главная из которых 

регламентированность учебного курса типовым и учебным планом 

магистратуры. Кроме того, нельзя не учитывать, что частично некоторые 

аспекты отдельных проблем литературоведения рассматривались в 

традиционных курсах и спецкурсах на первой ступени обучения в вузе 

(бакалавриат). Поэтому настоящая программа не стремится к всеобщности, 

однако наиболее важные вопросы русского литературоведения авторы 

попытались в нее включить или, по крайней мере, обратить на них 

внимание. Научная осведомленность в указанных проблемах будет 

способствовать успешному изучению и тех конкретных проблем, которые 

будут включены в дисциплины специализации (компоненты по выбору), 

представляющие обязательную и главную часть учебных планов 

магистратуры. 

В список научной литературы включены в основном работы 

монографического характера, наиболее важные и авторитетные 

тематические сборники научных трудов, учебные пособия, носящие 

новаторский и актуальный для современной филологии характер 

По завершении курса предполагается написание каждым 

магистрантом одного реферата по предложенным преподавателем темам 

или по выбранной им монографии, а также экзамен как обязательная и 

единственная форма контроля по всем базовым дисциплинам.  

Компетенции 

В результате изучения новых течений и актуальных вопросов 

современного литературоведения магистранты должны:  

Знать: 

- основные теоретические положения и концепции новейшего 

периода науки о литературе, 

- современные методы и приемы его анализа, ориентироваться в 

многообразии направлений и концепцией современной филологической 

науки с целью дальнейшего применения этих знаний при выполнении 

магистерской диссертации по избранной теме; 

- терминологический аппарат современного литературоведения; 
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- диалектику становления научных концепций в современном 

литературоведении;  

- взаимосвязь и взаимообусловленность развития научных теорий   и 

концепций современности с развитием науки предшествующего периода; 

- иметь представление о междисциплинарном синтезе научных 

методов, используемых в современной теории литературы. 

Уметь: 

- применять важные теоретические положения и ключевые идеи 

различных научных направлений и школ в современном литературоведении в 

собственных научных изысканиях;  

- систематизировать и классифицировать материал с использованием 

различных методик его исследования. 

Иметь навыки: 

- использования научных методов анализа художественного текста в 

конкретном исследовательском контексте; 

- применения научных методов современного литературоведения в 

магистерской диссертации; 

- систематизирования и классифицирования материала с 

использованием различных методик его исследования. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Теория литературы, 

История  русской литературы ХIХ (1, 2 половины), История русской 

литературы  ХХ века (1, 2 половины).  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

N Название раздела 

1 Литературоведческие направления и школы, история их 

формирования в европейской и российской науке и  методы 

интерпретации художественного текста. 

2 Мифологическая критика и мифопоэтика.  

3 Мифопоэтические исследования в современном 

литературоведении.  

4 Сравнительно-исторический метод в литературоведении. 

5 Психоаналитическая критика. Психоанализ как теория культуры 

З. Фрейда.  

6 Семиотика как сфера научных исследований литературоведении.  

7 Семиотика текста. 

8 Проблема интертекстуальности и интертекста в современном 

литературоведении.  

9 Постмодернизм. Общая характеристика постмодернизма и его 

основных тезисов. 

10 Гендерные исследования в современных гуманитарных науках и 

литературоведении.  



118 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Основополагающей при составлении программы является идея о том, 

что лишь знание методологии науки и ее теоретических основ, 

осведомленность в важнейших концепциях и направлениях прошлого и 

настоящего современного литературоведения, четкое представление о 

путях развития науки о литературе могут способствовать 

осуществлению фундаментальной и всесторонней подготовки 

специалиста высшей школы. Этими задачами подготовки современного 

филолога определяются основные принципы построения настоящего курса и 

его содержание. Учебный материал отбирается и располагается в 

зависимости от актуальности той или иной научной проблемы, особенно в 

условиях второй половины XX – начала XXI вв. 

Объект исследования: научные теории и концепции современных 

литературоведческих школ, существующих в европейской, российской и 

отечественной науке. 

Методы изучения дисциплины: наблюдение, диалектический, 

описательный, сравнительно-сопоставительный, концептуальный анализ. 

Цель дисциплины – изучение важнейших литературоведческих 

теорий XX-ХХI вв.; новых подходов к литературному тексту в контексте 

западноевропейской, российской и отечественной истории 

литературоведения и критики; ключевых научных концепций в историко-

культурной и сравнительно-типологической перспективах.  

Задачи:  

-  углубленное изучение научных теорий и концепций отечественного и 

зарубежного литературоведения и определение их места в современной 

науке; 

- охарактеризовать структуру современного литературоведения; 

- дать знание о разнообразии методологических подходов к 

исследованию художественного текста и явлений культуры в целом, 

представителями разных научных школ в современном литературоведении; 

- дать представление о синтезе научных методов в современном 

литературоведении, имеющих выход в область методологии других наук 

(психологии, социологии, философии и этнологии). 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Литературоведческие направления и школы, история их 

формирования в европейской и российской науке и  методы 

интерпретации художественного текста. Основные характеристики 

научных методов разных направлений. Концепции художественного текста. 

Текст как модель художественного сознания. Единство художественного 
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целого Субъекты существования художественного мира: автор, читатель, 

художественный текст, реальность. Связь формальных и содержательных 

характеристик при анализе структуры предметного мира. Целостность 

художественного произведения и проблемы интерпретации. Субъекты 

существования художественного мира: автор, читатель, художественный 

текст, реальность. Художественный текст как структурное образование. 

Композиция – структурный аспект художественной формы.  

 

Мифологическая критика и мифопоэтика.  

Мифопоэтика и историческая поэтика Взаимосвязь мифа и 

мифопоэтики. Теоретические представления К. Г.Юнга. Архетипы в 

художественном тексте. Понятие архетипа и мифологемы.  Классические 

формы мифа и ритуала и проблема мифотворчества. Соотношение понятий 

«архетип», «архетипический мотив», «архетипический образ». Архетипы в 

художественном тексте. Мифопоэтика и ее роль в литературе и искусстве. 

 

Мифопоэтические исследования в современном 

литературоведении. Развитие теории мифопоэтики от исследований А.Н. 

Веселовского, В.Я. Проппа, Е.М. Мелетинского к трудам Вяч. Вс. 

Иванова, В.Н. Топорова и др. Художественная модель мира в произведениях 

классической русской литературы и литературе ХХ – ХХ1 веков. 

Мифы разных народов как источник архетипов. Мифопоэтическая 

модель мира в художественном тексте. Библейские легенды и предания, 

библейский архетип в художественном тексте. Мифологические сюжеты как 

архетип модели мира, модели поведения, образа жизни. Неомифологизм как 

одно из главных направлений культурной ментальности ХХ века.  

Неомифологическое сознание в русской прозе и поэзии конца Х1Х-начала 

ХХ веков.   

 

Сравнительно-исторический метод в литературоведении. 

Предыстория сравнительно-исторического литературоведения. Этапы в 

становлении сравнительно-исторического метода. Неоднородность 

сравнительно-исторического направления, или компаративизма. 

Сравнительно-исторический метод как система принципов и приемов 

изучения межлитературного процесса сложился в литературоведческих 

школах в последней трети XIX века. Основные теоретические открытия А.Н. 

Веселовского в сфере сравнительною литературоведения. 

Уникальность национальных литератур, необходимость преодоления 

европоцентризма в компаративистике. Вклад национальных литератур в 

развитие мировой литературы. Сравнительное изучение литератур в свете 

концепции диалогичности искусства Формирование и упрочение понятия 

«типология» и «типологический принцип» в русской науке 1960-х гг. 
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Психоаналитическая критика. Психоанализ как теория культуры 

З. Фрейда.  
Основные вехи развития психоаналитического движения. Историко-

философские традиции (А. Платон, Аристотель, И. Кант, А. Шопенгауэр и их 

роль в теории психоанализа З. Фреда. Принципы, задачи и инструментарий 

психоаналитической критики. Психоаналитическая концепция культуры З. 

Фрейда. Психоаналитическая теория личности в культуре З. Фрейда и ее 

значительное влияние на последующее развитие психоаналитической 

критики в США И Европе. Психоанализ в русском литературоведении 

первых десятилетий ХХ века. Концепция психоанализа в трудах И.Л. 

Ермакова. 

 

Семиотика как сфера научных исследований литературоведения.      

Влияние идей русских филологов В.Я. Проппа, М.М. Бахтина, 

«формальной школы» русского литературоведения на становление 

современного семиотического знания. Основные понятия и категории.   

Понятия знака и знаковой системы в семиотике. Общие закономерности 

знаковых систем. Предметное и смысловое значение знака. Критический 

анализ некоторых определений знака. Смысловые и знаковые ситуации. 

Символ и знак. Типы знаковых систем: естественные, образные, языковые, 

системы записи, кодовые системы.  

 

Семиотика текста.  Текст и его категории. Интерпретация текста в 

контексте культуры. Вопрос о типологии текстов. Школы и направления 

семиотики во второй половине ХХ века: французская школа семиотики и 

структурализма, семиотическое направление Умберто Эко, Тартуская 

семиотическая школа, Московская семиотическая школа, Польская 

семиотическая школа, школа Рурского университета г. Бохума. 

Семиотические работы российских ученых: основные имена, проблемы, 

труды. Работы Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Вяч. Вс. Иванова, И.И. 

Ревзина и др. 

 

Проблема интертекстуальности и интертекста в современном 

литературоведении.  
Интертекстуальность: теоретическая интерпретация понятия, история 

становления категории интертекста в современной науке, основные 

концепции. Концепция диалогизма М.М. Бахтина и интертекст. Функции 

интертекста в художественном дискурсе. Понятие дискурса.  Феномен 

интертекстуальности во второй половине XX века в работах французских 

семиологов Р. Барта и Ю. Кристевой, Ж. Женетта. Интертекстуальность в 

контексте постмодернистского мировоззрения.  Интертекстуальность в 

концепции постструктурализма: «мир есть текст» (Ж. Деррида).  
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Постмодернизм. Общая характеристика постмодернизма и его 

основных тезисов.  
Пересмотр модернизмом философских основ и творческих принципов 

художественной культуры Х1Х века.  Поэтика разных модернистских 

течений (импрессионизм, символизм, футуризм, имажинизм и др.). 

Устойчивые черты в развитии модернизма в художественной культуре 

Запада и России. Общая характеристика постмодернизма и его основных 

тезисов «Текст как мир» и «Мир как текст». Эстетико-культурологические 

аспекты. Размывание категории авторства. Личность в контексте ее 

отчужденности от мира, проблема иррационализма окружающего мира в 

модернизме.  

Основные черты в развитии постмодернизма в художественной 

культуре Запада и России. Поэтика постмодернизма: обновление системы 

художественно-изобразительных средств постмодернизма. Игра со стилями и 

образами русской и мировой классики. Русская постмодернистская поэзия и 

проза конца ХХ- начала ХХI веков. Влияние «игровой» поэтики русской 

литературы 1920-х годов XX века. Маргинальность героев. Приемы 

пародирования. Деструкция и цитатность. Поиск ассоциативных связей 

между словами. Особенности метафоризации реалий действительности. 

Коллажность композиций. Эксперименты со стилями, контекстами, 

художественной формой как организация особой формы авторства. 

 

Гендерные исследования в современных гуманитарных науках и 

литературоведении.  

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. 

Гендерный подход в литературоведении. «Академическое» 

литературоведение и «гендерные штудии»: дискуссия о целесообразности 

обособления гендерного аспекта. Взгляды зарубежных и отечественных 

исследователей феминистского литературоведения и этапы мирового 

развития гендерного литературоведения. Направления и концепции. Понятие 

«женской литературы» и «женского письма». Специфика «женского 

взгляда»: требования «подлинного опыта» и «специфической перспективы». 

Идея женской автономности и ее раскрытие в художественных 

произведениях: поиск героинями своего подлинного «я», самоопределение и 

самоосуществление фиктивного или подлинного женского образа. «Женский 

текст» в лирике и прозе.  

Главные задачи гендерного литературоведения: репрезентация 

женского творчества, реконструкция гендерных стереотипов интерпретации 

литературных произведений (преимущественно их образной системы), 

выявление и аналитическое изучение формально-содержательных 
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компонентов «женской прозы»; исследование специфики «женского языка» 

на уровне «текста». Понятие «феминный» стиль письма по Ж. Дерриде. 

«Женский текст» в лирике и прозе ХIХ–ХХI веков. Художественная 

специфика проявления женской субъективности.  

Социально-психологические стереотипы феминности и маскулинности 

в литературе. Их воплощение в картине мира, точках зрения автора и героя, в 

системе персонажей, в характере авторского сознания, объектно-субъектной 

системе. «Женская проза» в современной русской литературе: сюжеты и 

экзистенциальные ценности. Метафизика русской женской прозы. 

Деструктуризация личности, ее экзистенциальная нивелировка, кризис 

личностного начала. Архетипы утраты рая, падения в бездну, архетипы 

жертвы, самопожертвования, враждебности, внешней опасности. 

Осмысление феномена женской прозы в литературной критике. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ 

(СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ) 

 

1. Мифопоэтика повести Ч. Айтматова «Пегий пес, бегущий краем 

моря». 

2. Московско-тартуская семиотическая школа: основные имена, 

проблемы, труды. 

3. Теория интертекста в современном литературоведении. 

4. Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 

5. Гипертекст как явление постмодернизма. 

6. Понятие "гендер". Основные понятия и направления гендерной 

теории. 

7. Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 

8. «Поэма «Москва – Петушки» В. Ерофеева как явление русского 

постмодернизма. 

9. Творчество Л. Улицкой в контексте гендерного 

литературоведения. 

10. Постмодернизм как метод и его основополагающие принципы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Общетеоретические принципы структурно-семиотического 

направления. 

2. Понятия знака и знаковой системы в семиотике.  

3. Понятие текста, его структура, семантика   в трудах семиологов 

московско-тартуской школы (Ю.М. Лотман, В.Н. Топоров). 

4. Концепция интертекстуальности в современном литературоведении. 

5. Мифопоэтика и ее роль в литературе и искусстве  ХХ века. 
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6. Сравнительно-историческое литературоведение (труды А.Н. 

Веселовского). 

7. Повесть «Школа для дураков» Саши Соколова как явление 

русского постмодернизма. 

8. Симулякр, гиперреальность, гипертекст как понятия 

постмодернизма. 

9. К.-Г. Юнг и мифологическая школа. 

10. Основные понятия и направления гендерной теории в 

гуманитарных науках. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  

 

1. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

мифологической критики. 

2. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      

психоаналитической критики. 

3. Обзор новейшей научной литературы по проблемам      структурно-

семиотического литературоведения. 

4. Обзор новейшей научной литературы по проблемам гендерных 

исследований в современном литературоведении. 

5. Обзор новейшей научной литературы по проблемам 

интертекстуальности и интертекста в литературоведении. 

6. Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теории и 

концепций семиотики. 

7. Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теорий и 

концепций интертекстуальности. 

8. Изучение рекомендованной литературы и обсуждение теорий и 

концепций гендерного литературоведения. 

9. Дискуссионные проблемы теории  и практики  

постмодернизма. 

10. Основные направления литературоведческих исследований в 

Казахстане. 
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