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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде 

ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ҰСЫНҒАН. 

 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және 

ғылым министрінің 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығы негізінде 

бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген. 

 

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. 

 

РАЗРАБОТАНА и ВНЕСЕНА Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом МОН РК от 05 июля 2016 года 

№425. 

 

2.УТВЕРЖДЕНА протокольным решением №2 заседания 

Республиканского учебно-методического совета высшего и послевузовского 

образования от 30 июня 2016 года. 

Настоящая типовая учебная программа не может быть тиражирована и 

распространена без разрешения Министерства образования и науки Республики 

Казахстан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

@ КазНУ им. аль-Фараби, 2017 
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AMB 7102 – ӘДЕБИЕТТАНУДАҒЫ МЕКТЕПТЕР МЕН 

БАҒЫТТАР 

(ғылыми және педагогикалық бағыт) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Автор: 

Әбдіқұлова Р.М. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Сейітжанов З.Н. – филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Тебегенов Т.С. – филология ғылымдарының докторы, профессор, Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ  

 

«Әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар» – филология 

факультеттерінде «6D021400 – Әдебиеттану» мамандығы бойынша ғылыми 

педагогикалық бағытта докторантурада оқитын PhD докторанттары үшін 

оқылатын негізгі пән.  

Пәннің оқу бағдарламасына енгізілуінің болашақ мамандар дайындауда 

зор мәні бар. Бұл пәнді оқып-үйрену қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық 

және қолданбалы мәселелерін терең пайымдауға, әдебиет туралы ғылымның 

даму тенденцияларын түсінуге жол ашады. «Әдебиеттанудағы мектептер мен 

бағыттар» курсы қазіргі әдебиеттану зерттеулерінің негізгі бағыттары 

жөніндегі түсініктерді кеңейтуге және жүйелеуге бағытталған.  

Қазіргі әдебиеттанудың негізгі даму бағыттары кең ауқымда 

қарастырылады. Қазіргі кезеңдегі әдебиеттану ғылымдарының жағдайы, 

қазіргі әдебиеттанудың даму тенденциялары, негізгі бағыттар мен 

мектептердің зерттеу аспектілері мен тәжірибелері талданады. 

Әдебиеттанудың  іргелі және қолданбалы зерттеулері, әдебиеттану туралы 

ғылымның ұғымдық аппараты жөнінде түсінік алады. Әдебиеттанудың  

әлеуметтанумен, психологиямен, мәдениеттанумен, ықпалдастығы, қазіргі 

теориялық әдебиеттанудың әдіснамалары, көркем мәдениетті зерттеудің 

принциптерін, зерттеудің пәнаралық әдістерін игерту көзделеді.   

«Әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар» курсын оқып үйренуде 

докторант мынаны білуі тиіс: 

– көрнекті әдебиеттанушылардың, әдебиеттану бағыттары негізін 

қалаушылардың еңбектері; 

– әдебиеттану бағыттарын оқып үйренудің негізгі әдістері мен 

тәсілдері; 

– әдебиеттану мектептері мен бағыттарының негізгі сипаттары; 
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– әлем әдебиеттануы мен отандық әдебиеттанудағы күрес және 

бағыттардың ауысуы; 

Докторант берілген көлемдегі теориялық мәселелерді оқып үйрену 

нәтижесінде мыналарды игеруі тиіс: 

– әдеби құбылыстарды, олардың арасындағы қарым-қатынастар 

мен байланыстарды шектеулі поэтика арнасында талдау; 

– нақты материал негізінде өз байқағандарынан өзіндік тұжырым 

және қорытынды жасау; 

– қазіргі әдебиеттанудағы терминологияны қолдану;  

Докторант курсты толық оқып үйрену нәтижесінде мыналарды игеруі 

тиіс: 

- қазіргі әдеби үдеріс бағыттарын тану; 

– әлемдік әдебиеттің дамуы мен қоғамдық қызметіндегі айрықша 

маңызды үдерістерді шектеулі поэтика тұрғысынан түсіндіру; 

Пререквизиттер: әдебиеттануға кіріспе, әдебиет теориясы, отандық 

әдебиет, орыс әдебиеті, шетел әдебиеті, арнайы филологияға кіріспе 

Постреквизиттер: Қазіргі әдебиеттану дамуындағы басты 

тенденциялар 

 

                                ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

                                         Тақырып 

1. Қазақстандағы салыстырмалы әдебиеттану 

2. Философиялық-эстетикалық әдебиеттану 

3. Мәдениеттанушылық әдебиеттану 

4. Көркем антропология және имагология 

5. Герменевтика  

6. Пәнаралық зерттеулер 

7. Неомифологизм және мифопоэтика 

8. Қабылдаушы эстетикасы  

9. Семиотика және лингвопоэтика. Филология ренессансы 

10. Структурализм және постструктурализм  

11. Феминистік әдебиеттану 

12. Интертекстуальдылық 

13. Мотивтік талдау 

14. Генеративтік поэтика 

15. Постмодернистік әдебиеттану 
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ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар» пәнінің мақсаты қазіргі 

әдебиет туралы ғылымның даму бағыттары мен тенденцияларын жан-жақты 

оқытып үйрету мен терең таныту болып табылады. 

Аталған пәнді оқытудың міндеттері:  

1) ХХ ғ. аяғы мен ХХІ ғ. басындағы әдебиеттанудың негізгі даму 

тенденциялары мен бағыттарын айқындау; 

2) қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелерін жан-жақты оқып 

үйрену және тану; 

3) теориялық әдебиеттанудың қолданбалы аспектілерін пайымдау; 

4) қазіргі ғылымдар жүйесіндегі әдебиеттанудың ролі мен орнын 

айқындау; 

5) пәнаралық зерттеулердің маңызы мен міндеттерін ашу; қазіргі 

әдебиеттанудың әдіснамалық және категориальдық аппаратын айқындау. 

 

«Әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар» пәнін оқып үйренудің 

нысаны әдебиет туралы қазіргі ғылымның категориальдық, ұғымдық және 

әдіснамалық аппараты болып табылады.  

Аталған пәнді оқып үйренудің әдістері. «Әдебиеттанудағы мектептер 

мен бағыттар» мейлінше күрделі ғылым. Оны оқып үйрену төмендегі 

әдістерді пайдалануды қажет етеді: 

1) талдамалы әдіс ; 

2) салыстырмалы-типологиялық әдіс 

3) жүйелі талдау; 

4) кешенді талдау.     

Аталған пән ғылымының басқа ғылымдар ортасындағы орны мен 

ролі.  

«Әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар» пәні филологиялық және 

қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың барлық түрлерімен өзара тығыз 

байланысады: фольклористика, тіл білімі, риторика, стилистика; эстетика, 

философия, мәдениеттану. Кейінгі жылдарда әдебиеттануда жаратылыстану 

ғылымдарының жетістіктері мен әдістері кеңінен қолданылады. Сондықтан 

аталған пән синергетикамен өзара байланысады. Оны оқып үйренуде 

компьютерлік технологиялар қолданылады.  

 

Пән ғылымы дамуының қысқаша тарихи очеркі.  

Әдебиеттанудың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері. 

Әдебиет жайлы ой-толғамдар ежелгі ескерткіштерде – үнді жәдігерлерінде 

(б.з.д. X-II ғғ.), қытайдың «Аңыздар кітабында» (б.з.д. XII-V ғғ., «Шуцзин») 

ежелгі грек "Илиадасы" мен "Одиссеясында" (б.з.д. VIII-VII ғғ.). Аристотель, 

Платон, Сюн-цзы, Лао-цзы еңбектерінің мәні. Орта ғасыр және Қайта Өрлеу 

дәуірінде әдебиеттанудың дамуы. (Августин Блаженный, Әбу Насыр әл-

Фараби, Ф. Патрици, Н. Буало және басқалар.). Жаңа уақыттағы әдебиет 
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туралы толғамдар. Қазақстанда әдебиеттанудың қалыптасуы. Ш. Уәлиханов, 

А. Құнанбаев, А. Байтұрсынов және басқалардың еңбектерінің мәні. Ресейде 

әдебиеттанудың дамуы. (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, А.А. Григорьев, 

Ф.И. Буслаев, А. Н. Веселовский А.А. Потебня және басқалар.) ХХ ғасырда 

әдебиет туралы ғылымның дамуы.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

  

Қазақстандағы салыстырмалы әдебиеттану  

Қазақстанда салыстырмалы әдебиеттанудың дамуы. XX ғасырдағы 

қазақ әдебиетінің әлемдік әдеби үдеріс контексіндегі контактілі-

типологиялық байланыстары. XX ғасыр реализмінің орыс және қазақ 

әдебиетіндегі типологиялық ұқсастықтары. Қазіргі Қазақстан салыстырмалы 

әдебиеттануының мәселелері. Қазақстандағы салыстырмалы әдебиеттанудың 

бағыттары.  Қазіргі қазақстан салыстырмалы әдебиеттануы дамуының негізгі 

тенденциялары (Потанин, Ш.Уәлиханов, М.Әуезов, Ш.Айтматов, Е. 

Ысмайылов, Ж.Дәдебаев, Ж.Тілепов, Б.Толмачев, С.Әшімханова, 

К.Рүстемова – Нұрғали). 

 

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.Тэн, 

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. 

 

Мәдениеттанушылық әдебиеттану 

А.В. Липатовтың әдебиеттануындағы балама толысымдылық 

холистикалық теориясы. Қазіргі әдебиеттанудағы Бахтиншылдық. В.Хализев 

пен В.Рудневтің мәдениеттанушылық көзқарастары. Әдебиеттанудың қазіргі 

философиялық- мәдениеттанушылық концепциялары (феноменологияның, 

герменевтиканың, семиотиканың, структуралық лингвистиканың, 

философиялық (көркем) антропологияның, футурологияның, 

мәдениеттанудың). Қазақстан ғалымдарының (М.Хасенов пен 

Ж.Қаракөзованың, М.Барманқұловтың, В.Бадиковтың, К.Оразаеваның, 

М.М.Әуезовтің, А.Қайыржановтың) мәдениеттанушылық-әдебиеттанушылық 

концепциялары.   

 

Көркем антропология және имагология (образтанушылық) 
Интерпретацияның және көркем образ-персонаждарды әртүрлі 

деңгейде оқып үйренуді байыптау. Көркемдік әлемінде автор-адамның 

қатысу түрлері. Имагология образ теориясы сипатында  және ұлттық 
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ортадағы бөгде ұлт образдарының жүйесі. Орыс және қазақстандық 

ғалымдардың еңбектеріндегі (А.Потебня, М.Эпштейн, В.Палиевкий, Г.Гачев, 

Ш.Елеукенов, К.Киреева, Ө.Күмісбаев, А.Жақсылықов, В.Савельева, 

Б.Жетпісбаева, С.Сагалович) көркем антропология мен имагология 

аспектілері. 

 

Герменевтика 

Рецептор (қабылдаушы). Әдебиетті қабылдау. Герменевтиканың 

тарихы. Герменевтиканың принциптері. Түсініп қабылдау. Интерпритация. 

Мағына. Екіжақты сөйлесу  герменевтика туралы түсінік сипатында. 

Дәстүрлі емес герменевтика. Орыс, шетел және қазақстан ғалымдарының 

еңбектеріндегі герменевтика туралы түсінік (В.Асмус, А.Белецкий, 

Ф.Шлейермахер, П.Гайденко, Г.Гадамер, М.Фуко, В.Прозорова, Л.Чернец, 

Г.Мучник). Қабылдаушы эстетикасы. Автор ақыл-ойы мәселесі. Оқу 

көкжиегі. Нақты қабылдаушы, қиялдағы қабылдаушы, көпшілік 

қабылдаушы. Оқу мәдениеті. Көпшілік әдебиет. Көркем мәтіндер 

иерархиясы. Ғалымдар еңбектеріндегі қабылдаушы эстетикасы мәселелері 

(Х.Р. Яссус, В.Изер, Қ.Әбдезұлы, Р.Тұрысбек т.б.). 

 

Пәнаралық зерттеулер 

Екі не одан артық пәндердің әдістерін қарастыратын гуманитарлық 

зерттеулер. Семиотика кез келген нысандарды лингвистикалық әдістермен 

зерттейтін ғылым сипатында. Семиотика және логика – логикалық 

семантика. Пәнаралық пән – математикалық лингвистика. Пәнаралық зерттеу 

– барлық гуманитарлық зерттеулердің қажетті шарты сипатында. 

Мәдениеттану пәнаралық ғылым сипатында – мәдениет теориясы және 

әдебиеттану (Ю.М. Лотман, Вяч. Вс. Иванов, В.Н. Топоровтың еңбектері). 

 

Неомифологизм және мифопоэтика 

Классикалық және архаикалық мифті оқып үйренудің күшейгендігі. 

Мифопоэтикалық ойлауды танудың тәсілдері: психоаналитикалық, 

юнгиандық, ғұрыптық-мифологиялық (Б.Малиновский, Дж. Фрейзер), 

символикалық (Э.Кассирер), этнографиялық (Л.Леви-Бриюль), 

структуралистік (К.Леви-Стросс, М.Элиаде, В.Гернер), постструктуралистік 

(Р.Барт, М.Фуко) және басқалар. Мифопоэтиканың қалыптасуындағы орыс 

ғалымдарының ролі. (В.Я.Пропп және О.М. Фрейденберг). Көркем 

шығармалардың өрімінде мифологиялық сюжеттер мен мотивтердің 

пайдаланылуы. Неомифологизмнің негізгі сипаттары. Неомифологиялық 

поэтиканың дамуындағы Қазақстан ғалымдарының ролі (С.Қасқабасов, 

Р.Бердібаев, Б.Байтанаев, Н.Келімбетов, Е.Тұрсынов). 

 

Қабылдаушы эстетикасы  

Автор ақыл-ойы мәселесі. Оқу көкжиегі. Нақты қабылдаушы, қиялдағы 

қабылдаушы, көпшілік қабылдаушы. Оқу мәдениеті. Көпшілік әдебиет. 
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Көркем мәтіндер иерархиясы. Ғалымдар еңбектеріндегі қабылдаушы 

эстетикасы мәселелері (Х.Р. Яссус, В.Изер, Қ.Әбдезұлы, Р.Тұрысбек). 

 

Семиотика және лингвопоэтика. Филология ренессансы. 

Гуманитарлық ғылымдар барлық ғылымдардың жолбасшысы 

сипатында. Әдебиеттану мен лингвистиканың ықпалдастығы. Семиотика 

таңбалар жүйесі туралы ғылым сипатында, ХХ ғасырдың өзіндік сипаты бар 

пәнаралық ғылымдарының бірі. ХХ ғ. Семиотиканың лингвистикалық қыры. 

1960-1970 жж. екі семиотикалық мектептің құрылуы – француздық (Клод 

Леви-Стросс, Альгирдас Греймас, Цветан Тодоров, Роллан Барт, Юлия 

Кристева) және тартус-мәскеулік (Ю.М.Лотман, З.Г.Минц, И.А. Чернов-

Тарту; В.Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, Б.А. Успенский, И.И. Ревзин-Москва). 

Көркем әдебиет стилі – филологияның – кешенді пәннің оқып үйрену 

предметі.  

 

Структурализм және постструктурализм  

Структурализм – гуманитарлық білімдегі бағыт (лингвистика) 

әдебиеттану, этнография, тарих және басқа), құрылымның көрінуі 

салыстырмалы қалыпты қарым-қатынастардың жиынтығы сипатында. 

Мәдениет таңбалар жүйесінің жиынтығы сипатында. 60 ж. Францияда 

таралуы (К.Леви-Стросс, М.Фуко, Р.Барт, Ж.Деррида); әдебиеттануда әдеби 

құбылыстарды немесе мәтінді құрылым семиотикалық жүйе сипатында 

қарастырушы бағыт (Р. Барт, Ж.Деррида, Ж.Лакан, Ж.Фуко, И.Ильин, 

В.Некрасов, К.Бұзаубағарова, С.Әбішева). Постструктурализм – сынмен 

және структурализмді еңсерумен байланысты 1970-1980 жж философия мен 

социогуманитарлық таным тәсілдерінің көпшілігіне ортақ атау. 

Құрылымдағы «құрылымдық еместердің» бәрін пайымдау, тілдік 

құрылымдар көмегімен адам мен қоғамды объективті тануға әрекеттенуде 

пайда болатын, қарама-қайшылықтарды ашу, лингвистикалық 

редукционизмді болдырмау, постструктурализмнің мақсаты сипатындағы 

оқудың жаңа тәсілдерін құру. 

  

Феминистік әдебиеттану  

Қазіргі батыс еуропалық феминистік сана. Ер адамның  құндылықтар 

жүйесіне мәдениет бағдары. Дәстүрлі көзқарастарды феминистік тұрғыдан 

қайта қараудың қажеттігі. Әйелдер әдебиетінің тарихын жасау және әйелдің 

ойлау сипатының еркіндігін жүзеге асыру, әйелдік бастаудың жақсы 

нышандары мен өзіне тән ерекшеліктері. Феминистік қозғалыстың 

әлеуметтік сыншыл бағыты. Әлемді әділетті түрде екіжақты көруді 

қалыптастырудағы феминистік әдебиеттанудың міндеттері. Қазақстандағы 

әйелдер әдебиеттануы. Ф.Исмаилованың «Феминистік имагология», Э.Шоре, 

Ю.Кристева, Э.Сиксу, Л.Иригарай, С.Кофман, Э.Шоуолтер жұмыстарындағы 

феминистік әдебиеттанудың мәселелері. 
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Интертекстуальдылық  

Мәтін туралы түсініктің мазмұны. Мәтін филологиялық түсінік 

сипатында. Мәтін семиотика және мәдениеттану түсінігі сипатында. 

Постмодернистік концепциялардағы мәтін. Мәтін ішіндегі мәтін 

интертекстің бір түрі сипатында. Подтекст және контекст. Интертекстің 

философиялық негіздері. ХХ ғасыр прозасындағы интертекст принципі. 

Деконструкция – интертексті зерттеудің стратегиясы. Авторлық емес «бөгде 

сөз». Мәтіндегі мәтіндер иерархиясы. Проза интертексінің поэтикасы. 

Сөйлеу актілері мен тілдік ойындар теориясы. Болуы мүмкін әлем 

семантикасының принциптері. Мәтін – автор, тыңдаушы және мәдени 

контекст арасындағы диалог сипатында. 

 

Мотивті талдау 

Кез келген семиотикалық нысанды және көркем мәтінді 

постструктуралистік тәсіл тұрғысынан қарастыру мотивті талдаудың бір түрі 

сипатында. Б.М. Гаспаров – 1970 ж. аяғындағы мотивті талдаудың негізін 

салушы. Мәтін мөлдір тор емес, жіптің шатасқан түйіні. Талдау бірлігі 

дәстүрлі тақырып – сөз емес, ұсыныстар, болашақ кросс – деңгей бірліктері 

болып табылатын негізгі ерекшеліктері бар – мотивтер, қайталанады, 

жіктеледі және мәтіндегі басқа мотивтермен өріле келіп, оның қайталанбас 

поэтикасын құруы.  

 

Генеративті  поэтика  

1960 ж. аяғында Россияда пайда болған құрылымдық поэтиканың 

бағыты.  

Генеративті поэтиканың негізін салушылар – орыс лингвистері А.К. 

Жолковский және Ю.К. Щеглов. 

Генеративті поэтика – мәтіннің туу үдерісін үлгіге айналдырушы. 

Көркем мәтін қандай да бір абстрактілі «тақырыптар» мен көркемдік 

тәсілдердің (к.т.)жиынтығы іспетті. Олардың көмегімен тақырып шынайы 

мәтінге айналуы.  

 

Постмодернистік әдебиеттану 

Қазіргі әдебиеттану мен ғылымдағы, өнер, философиядағы негізгі 

бағыттардың бірі. Постмодернизмнің нысаны – бас әріппен жазылатын 

Мәтін. Постмодернизм қазіргі өнер, философия, ғылым, саясат, 

экономикадағы, 1980 ж. сәніндегі жалпы теориялық қондырманы білдіру 

сипатында. Постмодернизмнің жалпыға бірдей плюрализмі. Дәйек сөз немесе 

«мәдени аралық» - постмодернизмнің басты принциптерінің бірі.  

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 
 

1. Қазіргі әдебиеттанудың негізгі бағыттары мен мектептер   

2. Қазіргі теориялық әдебиеттанудың әдіснамалары 
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3. Әдебиет пен эстетикада шындықты тану 

4. Көркем мәтіндегі архетиптер  

5. Әдеби компаративистиканың негізгі міндеттері 

6. Әдебиет пен адамды кешенді оқып үйренудің принципі 

7. Қазіргі әдебиеттанудағы Бахтиншылдық 

8. Көркемдік әлемінде автор-адамның қатысу түрлері 

9. Қабылдаушы эстетикасы 

10.  Мифопоэтикалық ойлауды танудың тәсілдері 

11.  1960-1970 жж. екі семиотикалық мектептің құрылуы 

12.  Әдебиеттануда мәтінді семиотикалық жүйе сипатында 

қарастырушы бағыт  

13.  Қазақ феминистік әдебиеттануы 

14.  Проза интертексінің поэтикасы  

15.  Постмодернизм- көркемдік-эстетикалық феномен 

 

ДОКТОРАНТТАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Жаңа теориялық концепциялардың дамуы 

2. Семиотикалық және құрылымдық әдіс 

3. Әдебиеттануда эстетика мәселелерінің зерттелуі   

4. Салыстырмалы әдебиеттану бағыты  

5. Әлем әдебиеті және Д. Дюришин концепциясы 

6. Әдебиеттану және экзистенциализм мәселелері 

7. Әдебиет және мәдениеттану  

8. Имагология - образ теориясы 

9. Қазақ әдебиеттануы және герменевтика 

10.  Қазақ прозасындағы мифопоэтика мәселелері  

11.  Қазақ әдебиеттануындағы пәнаралық зерттеулер 

12.  К.Бұзаубағарова, С.Әбішева еңбектеріндегі семиотика 

мәселелері 

13.  Ф.Исмаилованың «Феминистік имагология» еңбегіндегі 

тұжырымдар 

14.  М. Әуезовтің «Абай жолы» эпопеясындағы жасырын мәтін 

қызметі 

15.  Әдебиеттану және поэзия өнері 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Классикалық зерттеулер: Көп томдық. 34-том. – Алматы: 

Әдебиет әлемі, 2014. – 408 б. 

2. Майтанов Б. Тәуелсіздік күрес мұраты: зерттеулер мен 

мақалалар. – Алматы: Құс жолы, 2012. – 490 б. 
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3. Мұқанов С. XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. – Алматы: Атамұра, 

2008. – 384 б. 

4. Ахметов З. Поэзия шыңы–даналық. Зерттеу. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2009. – 368 б. 

5. Орда Г. М. Базарбаев зерттеулері және әдебиеттанудың 

ғылымының мәселелері. – Алматы, 2010.-368 с. 

6. Минералов Ю.И. Сравнительное литературоведение. Учеб. 

пособ. – М.: Высш.шк, 2010. – 383с. 

 

Қосымша: 
1. Ысмайылов Е. Әдебиет теориясының мәселелері. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2011. – 288 б. 

2. Хализев В. Е. Теория литературы. Учебник. 4-е издание – М: 

Высш. шк., 2005 – 405с. 

3. Дәдебаев Ж. Абайдың антропологизмі. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2014. – 238 б. 

4. Смағұлов Ж. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2000. – 432 б. 

5. Есембеков Т. О. Көркем мәтін теориясы: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2015. – 186 б. 

6. Софронова Л. В. Постмодернисткая литература и современное 

литературоведение Казахстана. – Алматы, 2006. – 299 с. 

7.  Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – СПб, 

2007. – 258 c. 

8. Сарсекеева Н.К. Формы выражения авторского сознания в русской 

литературе рубежа XX-XXI  веков. – Алматы, 2006. – 388 с. 

9. Мәдібаева Қ.Қ. Қазақ әдебиетінің жауһар ғасыры./Даму бағыттары. 

Танылым өрісі / Монография. – Алматы: Ценные бумаги, 2012. – 392 б. 

10. Әбдіқұлова Р. М. Қазақ сөз өнеріндегі интертекст мәселесі// Жанр 

және шығарма: Зерттеулер, әңгімелер./Р.М. Әбдіқұлова. – Алматы: «Қаратау 

КБ» ЖШС: «Дәстүр», 2016. – 288 б. 

11. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. – Алматы:Күлтегін, 

2002.-528б. 

12. Исмаилова Ф. Е. Феминистская имагология. – Алматы, 2003. – 288с. 

13. Темирболат А.Б. Поэтика литературы: Учебное 

пособие./Темирболат А.Б. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 168 с. 

14. Исмакова А.С. Возвращение плеяды. Экзистенциальная 

проблематика в творчестве Ш. Кудайбердиева, А. Байтурсынова, А. 

Аймауытова, М. Жумабаева, М. Дулатова и М. Ауэзова. – Алматы: Ғылым, 

2002. – 200с. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Қазіргі әдебиеттану: қолданбалы аспектілер» – гуманитарлық 

ғылымдарының докторын дайындау үшін және «6D021400 – Әдебиеттану» 

мамандығы бойынша филология факультеттеріндегі докторантурада 

оқылатын негізгі пән.  

Пәннің оқу бағдарламасына енгізілуінің болашақ мамандар дайындауда 

зор мәні бар. Бұл пәнді оқып-үйрену қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық 

және қолданбалы мәселелерін терең пайымдауға, әдебиет туралы ғылымның 

даму тенденцияларын түсінуге жол ашады. «Қазіргі әдебиеттану: қолданбалы 

аспектілер» курсы қазіргі әдебиеттану зерттеулерінің негізгі бағыттары 

жөніндегі түсініктерді кеңейтуге және жүйелеуге бағытталған.  

«Қазіргі әдебиеттану: қолданбалы аспектілер» пәнін оқыту нәтіжесінде 

«Әдебиеттанудың өзекті мәселелері» докторант 

- білуі тиіс: қазіргі әдебиеттанудың методологиялық және ұғымдық 

аппаратын, қазіргі ғылыми пәндердің өзара байланыс ерекшеліктерін, 

пәнаралық зерттеулердің әдістемесін; әртүрлі білім салаларының, ғылыми 

мектептер мен бағыттардың жетістіктерін; қазіргі әдебиеттанудың даму 

тенденциялары мен стратегиясын; 

- игеруі тиіс: әдеби шығармашылықты зерттеу үдерісінде, әдеби және 

көркем құбылыстарды талдауда қазіргі ғылыми теориялар мен 

тұжырымдарды қолдану; интеллектуальдық, мәдени және кәсіби өз бетінше 

даму мен өз бетінше жетілудің болашақ деңгейлерін тарату және құру, 

жинақталған тәжірибені сын көзбен қайта қарап қорыту, қажет жағдайда өз 

кәсіби және ғылыми-зерттеу қызметінің түрі мен сипатына қарай өзгерту; 

шығармашылыққа, инновациялық идеялар туғызу, өз бетінше ғылыми 
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болжамдар негіздеу және ұсыну, зерттеу мақсаттарын қою мен тиімді 

жолдары мен әдістерін таңдау; 

- дағды тиіс: әдебиеттанушылық зерттеуді ұйымдастыру және 

орындау; ғылыми мақалалары мен монографияларды дайындау; көркем 

шығармашылықты зерттеу, материалды жинау мен талдау үдерісінде 

инновациялық және компьютерлік технологияларды қолдану; баяндама мен 

хабарламаны жасау; өз зерттеулерін жазба, ауызша және виртуалды 

(ақпараттық желілерде орналастыру) түрде ұсыну. 

Аталған пәнді оқығанға дейін өтілген пәндер тізімі 

(пререквизиттер): әдебиеттанудың өзекті мәселелері, әдебиет теориясы 

және риторика. 

Аталған пәнді оқығаннан кейін пәндер тізімі (постреквизиттер): 

ұлттық әдебиеттің концептілері, әдебиетті оқыту әдістемесі мен әдіснамасы.  
 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып атауы 

1. Қазіргі әдебиеттанудың негізгі даму бағыттары. 

2. Әдебиеттанудың әдіснамалық негіздері. 

3. Әдебиет поэтикасы және оның эстетикасы. 

4. Әдебиеттану және фольклористика. 

5. Текстологияның қолданбалы және когнитивтік аспектілері. 

6. Әдебиеттану және риторика. 

7. Әдеби компаративистика. 

8. Әдебиеттану және салыстырмалы фольклористика. 

9. Көркем аударманың теориялық негіздері. 

10. Әдеби герменевтика. 

11. Әдебиеттанудағы пәнаралық зерттеулер. 

12. Нарратология. 

13. Әдебиет маркетингі. 

14. Әдебиеттану және семиотика. 

15. Өлеңтану.  

 

ПӘН МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

«Қазіргі әдебиеттану: қолданбалы аспектілер» пәнінің мақсаты 

қазіргі әдебиет туралы ғылымның даму бағыттары мен тенденцияларын жан-

жақты оқытып үйрету мен терең таныту болып табылады. 

Аталған пәнді оқытудың міндеттері:  

1) ХХ ғ. аяғы мен ХХІ ғ. басындағы әдебиеттанудың негізгі даму 

тенденциялары мен бағыттарын айқындау; 
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2) қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелерін жан-жақты оқып 

үйрену және тану; 

3) теориялық әдебиеттанудың қолданбалы аспектілерін пайымдау; 

4) қазіргі ғылымдар жүйесіндегі әдебиеттанудың ролі мен орнын 

айқындау; 

5) пәнаралық зерттеулердің маңызы мен міндеттерін ашу; қазіргі 

әдебиеттанудың әдіснамалық және категориальдық аппаратын айқындау. 

 

«Қазіргі әдебиеттану: қолданбалы аспектілер» пәнін оқып 

үйренудің нысаны әдебиет туралы қазіргі ғылымның категориальдық, 

ұғымдық және әдіснамалық аппараты болып табылады.  

Аталған пәнді оқып үйренудің әдістері. «Қазіргі әдебиеттану: 

қолданбалы аспектілер» мейлінше күрделі ғылым. Оны оқып үйрену 

төмендегі әдістерді пайдалануды қажет етеді: 

1. талдамалы әдіс ; 

2. салыстырмалы-типологиялық әдіс; 

3. жүйелі талдау; 

4. кешенді талдау. 

Аталған пән ғылымының басқа ғылымдар ортасындағы орны мен 

ролі.  

«Қазіргі әдебиеттану: қолданбалы аспектілер» пәні филологиялық және 

қоғамдық-гуманитарлық ғылымдардың барлық түрлерімен өзара тығыз 

байланысады: фольклористика, тіл білімі, риторика, стилистика; эстетика, 

философия, мәдениеттану. Кейінгі жылдарда әдебиеттануда жаратылыстану 

ғылымдарының жетістіктері мен әдістері кеңінен қолданылады. Сондықтан 

аталған пән синергетикамен өзара байланысады. Оны оқып үйренуде 

компьютерлік технологиялар қолданылады.  

Пән ғылымы дамуының қысқаша тарихи очеркі.  

Әдебиеттанудың ғылым ретінде қалыптасуының негізгі кезеңдері. 

Әдебиет жайлы ой-толғамдар ежелгі ескерткіштерде – үнді жәдігерлерінде 

(б.з.д. X-II ғғ.), қытайдың «Аңыздар кітабында» (б.з.д. XII-V ғғ., «Шуцзин») 

ежелгі грек "Илиадасы" мен "Одиссеясында" (б.з.д. VIII-VII ғғ.). Аристотель, 

Платон, Сюн-цзы, Лао-цзы еңбектерінің мәні. Орта ғасыр және Қайта Өрлеу 

дәуірінде әдебиеттанудың дамуы. (Августин Блаженный, Әбу Насыр әл-

Фараби, Ф. Патрици, Н. Буало және басқалар.). Жаңа уақыттағы әдебиет 

туралы толғамдар. Қазақстанда әдебиеттанудың қалыптасуы. Ш. Уәлиханов, 

А. Құнанбаев, А. Байтұрсынов және басқалардың еңбектерінің мәні. Ресейде 

әдебиеттанудың дамуы. (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, А.А. Григорьев, 

Ф.И. Буслаев, А. Н. Веселовский А.А. Потебня және басқалар.) ХХ ғасырда 

әдебиет туралы ғылымның дамуы.  
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазіргі әдебиеттанудың негізгі даму бағыттары.  

Қазіргі кезеңдегі әдебиеттанудың ғылымдарының жағдайы. Қазіргі 

әдебиеттанудың даму тенденциялары. Негізгі бағыттар мен мектептер. 

Әдебиеттанудың іргелі және қолданбалы зерттеулері. Әдебиеттану туралы 

ғылымның ұғымдық аппараты. Әдебиеттанудың әлеуметтанумен, 

психологиямен, мәдениеттанумен, ықпалдастығы. ХХІ ғ. әдебиеттану туралы 

ғылымның даму перспективалары. Әдебиеттанудың әдіснамалық 

аппаратының жаңаруы. Көркем шығармашылықты зерттеу тәсілдерінің 

көптігі. Жаңа теориялық концепциялардың дамуы. Әдебиет туралы 

ғылымындағы ақпараттық технологиялардың ықпалы.  

 

Әдебиеттанудың әдіснамалық негіздері. 

Қазіргі теориялық әдебиеттанудың әдіснамалары. Көркем мәдениетті 

синхронды және диахронды зерттеу принципі. Зерттеудің реконструктивтік 

әдісі мен фактографиялық әдісі. Көркем шығармашылықты танудың 

онтологиялық және гносеологиялық әдістері. Семиотикалық және 

құрылымдық әдіс. Құрылымдық-функциональдық әдіс және оның негізгі 

ұғымдары. Телеологиялық әдіс (Р. Якобсон). Әдеби герменевтика 

рецептивтік теориясы. Әдебиеттанудағы формализм (В.Б. Шкловский, Ю.Н. 

Тынянов, Б.В. Томашевский, К. Брукс, Д. Рэнсом және т.б.). Текстологиялық 

талдау. Компьютерлік технологиялар мен математикалық әдістерді 

пайдалану. Деконструктивизм және оның көркем мәтінді оқып үйренудегі 

негізгі тәсілдері (Ю. Кристева, Ж. Деррида). Лингвистикалық әдіс (А.А. 

Леонтьев, М. Риффатер және т.б.).  

 

Әдебиет поэтикасы және оның эстетикасы.  

Теориялық практика, оның ұғымдық аппараты теориялық поэтика 

дамуының негізгі бағыттары. А.Потебняның, Р.Барттың, Е.Мелетинскийдің, 

С.Бройманның, О.Фрейденбергтің, В.Тюпаның, Б.Успенскийдің, У.Эконың 

және т.б. концепциялары. Әдебиет пен эстетикада шындықты тану. Қазіргі 

эстетиканың даму тенденциялары және олардың әдебиеттегі көрінісі. 

Эстетиканың әдебиеттанумен, фольклористикамен, мәдениеттанумен, 

әлеуметтанумен, психологиямен, философиямен ықпалдастығы. Көркемдік 

сана ұғымы. Әлемнің көркем және эстетикалық бейнесі. Көркем үдерісті 

типтендіру мәселесі.  

 

Әдебиеттану және фольклористика.  

Фольклор мен әдебиеттің поэтикалық және жүйелі байланыстарының 

заңдылықтары мен генезисі, өзіне тән ерекшеліктері. Әдебиет пен 

фольклордың өзара қарым-қатынастарының функциональды-имманентті 

ретроспективті-проекциялық аспектілері, әдеби үдеріс фольклорлық 

поэтикадағы детерминділік көру нүктесінен. Әдебиет және фольклорлық 

дәстүр. «Миф-ғұрып» әдеби тарихи кешені. Мифология және әдебиет 
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тарихы. Көркем мәтіндегі архетиптер. Қазіргі жазушылар 

шығармашылығындағы халықтық-поэтикалық мотивтер мен образдар. 

Әдебиет және фольклор туындыларын зерттеудің негізгі әдістері.  

 

Текстологияның қолданбалы және когнитивтік аспектілері. 

Текстологияның мәні, оның әдебиеттанумен байланысы. Мәтінтанудың 

қолданбалы аспектілері: мәтіннің тұтастығын бағалау, автор 

қолжазбасындағы толықтырулар мен бірізді түзетулердің мәтін пішінінде 

көрініс табуының амалдарын қалыптастыру. Мәтінтану және мәтін сыны, 

генетикалық сын. Компьютерлік технология және гипертекст мәселесі. 

Академиялық шығармалар жинақтарының электрондық нұсқаларын жасау 

принциптері. Көркем мәтіннің эпистемиялық аспектілері. Автор мәтіндерінің 

«транскрипциясы» мәселелері. Текстологияның даму перспективалары. 

Әдебиетті интертекстуальдық талдау. Интертекстуальдық талдау әдіснамасы.  

 

Әдебиеттану және риторика.  
Риторика мәтіннің туу, жету және қабылдану заңдылықтары туралы 

ғылым сипатында. Теориялық және практикалық риторика, оның пәні мен 

міндеттері. Риториканың филология ғылымы сипатындағы әдіснамалық 

ерекшеліктері; заттың бағалы аспектісін сипаттауға бағытталуы; бұл 

аталғанның мәтінде қолданбалы міндеттерді сипаттауға 

бағындырылатындығы. Риториканың логикалық және әдеби бағыттары. 

Жалпы және жеке риторика. Риториканың негізгі категориялары. 

Риторикалық топостар мен модустар. Филологтың риторикалық 

компетенциясы. Риторикалық сын. Көркем мәтіннің риторикалық 

ерекшеліктері.  

 

Әдеби компаративистика.  

Қазіргі әдебиеттану бағыттарының бірі әдеби компаративистика. Әдеби 

компаративистиканың негізгі міндеттері. А.Н.Веселовский, 

В.М.Жирмунский, Н.Н.Конрад, Ф.Бальдансперже, П.Ван Тигема, Р.Уэльс, 

Г.Кайзер, Д.Дюришин, А.Дима, Н.Джуанышбеков, М.Маданова және тағы 

басқалардың еңбектерінің мәні. Қазіргі әлем мәдениеті жаһандануы, ұлт 

әдебиетінің өзара тығыз ықпалдастығы жағдайындағы салыстырмалы 

әдебиеттанудың өзектілігі. Әдебиеттану жүйесіндегі компаративистиканың 

орны, оның проблематикасының тарихи және теориялық поэтикасымен, 

жалпы әдебиеттанумен жақындығы («тоғысатындығы»). 

Компаративистиканың (отандық және шетелдік) маңызды ғылыми 

орталықтары, аталған ғылым саласындағы отандық ғылым дәстүрлері. 

Типологиялық категориялар және әдеби үдеріс.  

 

Әдебиеттану және салыстырмалы фольклористика. 

Салыстырмалы компаративистиканың пәні мен міндеттері және оның 

әдебиеттану пәндері жүйесіндегі орны. Фольклорды компаративистика 

құрылымында салыстыра зерттеу. Дәстүрлі мәдениеттің өзіне тән 
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формалары: фольклордағы синкретизм, ұжымдық, көпнұсқалылық. Нұсқа, 

инвариант, архетип ұғымдары. Фольклорлық шығарманың мазмұны мен 

пішініндегі стереотиптер. Әртүрлі этникалық дәстүрдегі фольклор мәтіндері 

элементтерінің «контекстуальдық синонимикасы». Фольклор бойынша 

салыстырмалы және генетикалық, типологиялық зерттеулер. Фольклорлық 

компаративистиканың әдістері. Фольклорды салыстыра зерттеу жүйесіндегі 

энциклопедиялық сөздіктер, көрсеткіштер, тезаурустар.  

 

Көркем аударманың теориялық негіздері.  
Қазіргі әлемдегі аударматанудың ролі мен оның филология пәндері 

жүйесіндегі орны. Әдебиеттану және көркем аударма теориясы. Аударма 

теориясының пәні. И.Ревзин мен В.Розенцвейгтің, В.Комиссарованың, Л. 

Бахадурованың, Г.Туридің және басқалардың концепциялары. Аударманың 

жалпы және жеке теориясы. Аударма теориясы және мәтін лингвистикасы. 

Аударма тіларалық қарым-қатынас актісі сипатында. Аударманың тілдік 

және тілден тыс аспектілері. Аударманың семантикалық аспектілері. Көркем 

мәтіннің аударма арқылы өзгеруінің мотивтері мен типтері. Автордың ой 

өзегі және оның принциптері, оның аударма туындыда берілуі. Мәтін 

стилистикасы және оның принциптері, оның аударма туындыда берілуі. 

Мәтін стилистикасы және аударма. Қазакстан әдеби байланыстарының даму 

үдерісіндегі аударманың маңызы.  

 

Әдеби герменевтика.  
Герменевтика және әдебиеттану. Герменевтика көркем мәтінді 

зерттеудің әдістері мен бағыттарының жиынтығы сипатында. Э.Хирш, 

Д.Б.Мэдисон, Г.Сильверман, И.Грондина, М.Бахтин, И.Арнольд және 

басқалардың еңбектерінің маңызы. Көркем мәтіндердің интерпретациясы 

мәселесі. Көркем мәтіннің диалогтық табиғаты. Интерпретацияның негізгі 

өлшемдері (дескриптивтік, нормативтік, метафизикалық). Әдебиеттанудағы 

семиотикалық, тезаурустық әдістер және герменевтика. Герменевтика және 

оқырман эстетикасы. Интерпретацияның әдіснамалық принциптері. Көркем 

мәтінді тарихи реконструкциялау. Көркем мәтінді оқырман қабылдауының 

табиғаты. Мәтінді түсінудің кезеңдері мен деңгейі (У.Эко).  

 

Әдебиеттанудағы пәнаралық зерттеулер.  

Қазіргі әдебиеттануда пәнаралық зерттеулердің дамуы. Пәнаралық 

зерттеулердің негізгі бағыттары, олардың мақсаттары мен міндеттері. 

Пәнаралық әдіс принциптері. Ғылыми талдаудың негізгі аспектілері: 

әдебиеттанушылық, өнертанушылық, мәдениеттанушылық, лингвистикалық, 

философия-эстетикалық, әлеуметтанушылық, психологиялық, 

гетерологиялық, синергетикалық, әдебиетті интермедиальдық талдау. 

Интермедиальдық талдау әдіснамасы.  

Нарратология.  

Нарратологияның негізгі мақсаттары мен міндеттері. Әдіснамалық 

және ұғымдық аппараты. Әдебиет поэтикасы және нарротология. 
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Нарративтілікті классикалық және структуралистік тұрғыдан ұғыну. 

Нарратология зерттеулерінің нысандары. Нарративті мәтіндер. Баяндау 

инстанциялары. Коммуникативтік модельдер. Фикциональдық нарратология 

зерттеу пәні сипатында. «Фокализация» және «перспективалар», «көру 

нүктесі» теориясы. Ырғақты проза нарратологиясы зерттеу пәні сипатында. 

Дискурс теориясы.  

 

Әдебиет маркетингі.  

Әдебиет маркетингі қазіргі әдебиеттанудың негізгі бағыттарының бірі, 

оның ролі мен мәні. Әдебиет маркетингінің әдістемесі. Әлеуметтік сауал 

және экспертиза. Әдеби шығарма тағдырындағы оқырман ролі. Баспа қызметі 

мен шығармашылығына әсері. Әлеуметтану мен әдебиет маркетингінің 

байланысы.  

 

Әдебиеттану және семиотика.  

Ғылыми пән сипатындағы семиотиканың пәні. Әдебиет зерттеулерінде 

семиотикалық әдісті қолдану. Семиотиканы зерттеу бағыттары. 

Семиотикалық континуум. Семиотика және герменевтика. Семиотика және 

көркем мәтінді интерпретациялау мәселелері. Семиотика және әдебиет 

поэтикасы. Тіл өнері семиотика мен әдебиеттанудың мәселесі сипатында. 

Философиялық эстетика және семиотика. Семиотиканың ойын кеңістігі және 

әдеби шығармаларда оларды зерттеудің принциптері.  

 

Өлеңтану.  

Өлеңтану ғылыми пән және поэтиканың тармағы. Өлеңтанудың пәні 

мен міндеттері. Қазіргі кезеңдегі өлеңтанудың даму тенденциялары. Өлең 

туындыларын зерттеу принциптері. Өлең құрылысының негізгі түрлері. 

Еуропа, орыс, қазақ өлеңдерінің өзіне тән ерекшеліктері. Қазіргі заманғы 

поэзия. Лирикалық шығармалардың жанрлық типологиясы. А.Эйхенбаум, 

Ю.Тынянов, Г. Шенгели, Б.Томашевский, В.Жирмунский, В.Холшебников 

және басқалардың еңбектерінің мәні. Өлеңтану және математика. Өлең 

туындыларын талдауда компьютерлік технологияларды қолдану. Формальді-

эстетикалық өлеңтану: әдіснама, аксиоматика (О.Гринбаумның жұмыстары) 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ  

 

1. ХХ-ХХІ ғасырлардағы әдебиеттанудың даму тенденциялары. 

2. Қазіргі әдебиеттанудың әдіснамасы. 

3. Филология пәндері жүйесіндегі теориялық поэтика. 

4. Қазіргі фольклористиканың даму тенденциялары. 

5. Қазіргі текстологияның даму бағыттары. 

6. Риториканың ғылым сипатындағы мәні. 

7. Салыстырмалы әдебиеттанудың міндеттері. 

8. Салыстырмалы фольклористика филология пәні сипатында.  
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9. Аударматанудың пәні мен міндеттері. 

10. Әдебиеттану және герменевтика. 

11. Пәнаралық зерттеулердің пәні мен міндеттері. 

12. Нарратология филология пәні сипатында. 

13. Қазіргі әлемдегі әдебиет маркетингінің ролі мен мәні. 

14. Әдебиет туындыларын талдау мен семиотикалық әдіс принциптері. 

15. Өлеңтану және поэтика. 

 

ДОКТОРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 
 

1. Әдебиеттану және компьютерлік технологиялар (жоба жасау және 

оның ашылу рәсімі). 

2. Көркем туындылардың құрылымындағы интертекст функциялары 

(нақты туындыларды талдау негізінде). 

3. Қазіргі әдебиет туындыларын салыстырмалы-типологиялық зерттеу 

(нақты материал негізінде). 

4. Қазіргі оқырман және көркем мәтінді интерпретациялау мәселесі. 

5. Қазақ, орыс, шығыс және еуропа өлеңін салғастырмалы зерттеу. 

6. Көркем шығарманың текстологиялық талдау. 

7. Көркем шығармадағы нарртив қызметі.  

8. Көркем шығарманың семиотикалық талдау. 

9. Көркем дискурстің ерекшеліктері.  

10. Көркем шығармадағы дискурс түрлері. 

11. Әдеби шығарманың тағдырындағы оқырман мен сыншының ролі.  

12. Көркем шығармаларының аударма мәселелері.  

13. Әдебиеттану мен фольклористиканың байланысы. 

14. Көркем шығарманың мәдениеттанушылық талдау. 

15. Көркем шығарманың лингвистикалық талдау. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 

1. Лотман Ю.М. Семиосфера. Культура и взрыв. Внутри мыслящих 

миров. Статьи. Исследования. Заметки. – СПб.: Искусство-СПб, 2001. 

2. Майтанов Б.К. Психологизм в художественной литературе. – 

Алматы: Қазақ университеті, 2004. – 235 с. 

3. Темирболат А.Б. Поэтика литературы. – Алматы: Қазақ университеті, 

2011. 

4. Темирболат А.Б. Категории хронотопа и темпорального ритма в 

литературе. – Алматы: ценные бумаги, 2009. 

5. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. – 

М.: Наследие, 2000. 

6. Тынянов Ю. Проблема стихотворного языка. – М.: Комкнига, 2010. 

7. Шмид В. Нарратология. – М.: Языки славянской культуры, 2003. 
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8. Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – СПб.: 

Симпозиум, 2007. 

 

Қосымша: 

1. Сарсекеева Н.К. Формы выражения авторского сознания в русской 

литературе рубежа XX-XXI веков. – Алматы: Қазақ университеті, 2006. 

2. Саморукова И.В. Дискурс – художественное высказывание – 

литературное произведение. Типология и структура эстетической 

деятельности. – Самара: СамГУ, 2002. 

3. Силантьев И.В. Мотив в системе художественного повествования. 

Проблемы теории и анализа. – Новосибирск: Институт филологии СО РАН, 

2001. 

4. Сравнительное литературоведение: Россия и Запад. XIX век. 

Учебное пособие / Под ред. В.Б. Катаева, Л.В. Чернец. – М.: Высшая школа, 

2008. 

5. Сравнительное и общее литературоведение. Сб ст. / Под ред. Л.В. 

Чернец Н.А.Соловьевой, Н.З.Кольцовой. – М.: МГУ, 2008. 

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

7. Швейцер А. Теория перевода (статус, проблемы, аспекты). – М.: 

Наука, 2006. 

8. Эко У. Отсутствующая структура. Введение в семиологию. – СПб: 

Симпозиум, 2004. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Школы и направлении в литературоведении» – базовая дисциплина, 

читаемая на филологическом факультете для докторантов PhD, обучающихся 

по научно-педагогическому направлению в докторантуре по специальности 

«6D021400 – Литературоведение».  

Ее введение в учебную программу имеет огромное значение в 

подготовке будущих специалистов. Ибо изучение данной дисциплины 

способствует глубокому осмыслению методологических и прикладных 

проблем современного литературоведения, пониманию тенденций развития 

науки о литературе. Школы и направлении в литературоведении ознакомить 

с новыми направлениями литературоведения, характерными для 

современной истории русской, казахской и зарубежной литературы,  дать 

систему знаний, обобщающих сведения по литературоведению, отвечающих 

достижениям современной науке о литературе. 

В результате изучения курса «Школы и направлении в 

литературоведении» докторант должен знать: 

- труды выдающихся литературоведов, основоположников 

литературоведческих направлений; 

- основные методы и приемы изучения литературы направлений; 

- основные черты литературоведческих школ и направлений; 

- борьбу и смену направлений в мировом и отечественном 

литературоведении. 

В результате изучения заданного объема теоретических проблем 

докторант  должен уметь: 

- анализировать литературные явления, связи и отношения между 

ними в свете частной поэтики; 

- делать самостоятельные выводы и обобщения из наблюдений над 
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фактическим материалом; 

- применять терминологию современного литературоведения;  

В результате изучения заданного объема теоретических проблем 

докторант должен иметь навыки: 

- разбираться в направлениях современного литературного процесса;  

- объяснять наиболее важные процессы в функционировании и 

развитии мировой литературы с точки зрения частных поэтик; 

Пререквизиты: предшествующих изучению курса: введение в 

литературоведение, теория литературы, отечественная литература, русская 

литература, зарубежная литература, введение в специальную филологию. 

Постреквизиты: Главные тенденции развития современного 

литературоведения.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Тема 

1. Сравнительное литературоведение в Казахстане  

2. Философско-эстетическое литературоведение 

3. Культурологическое литературоведение  

4. Художественная антропология и имагология  

5. Герменевтика 

6. Междисциплинарные исследования 

7. Неомифологизм и мифопоэтика  

8.  Рецептивная эстетика 

9. Семиотика и лингвопоэтика. Ренессанс филологии  

10. Структурализм и постструктурализм 

11. Феминистское литературоведение 

12. Интертекстуальность 

13. Мотивный анализ 

14. Генеративная поэтика 

15. Постмодернистское литературоведение 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель дисциплины «Школы и направления в литературоведении» 

состоит в глубоком постижении и всестороннем изучении тенденций и 

направлений развития современной науки о литературе. 

Задачи преподавания данной дисциплины:  

1) выявление основных направлений и тенденций развития 

литературоведения конца ХХ – начала XXI столетий;  

2) постижение и всестороннее изучение методологических проблем 

современного литературоведения; 
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3) осмысление прикладных аспектов теоретического 

литературоведения; 

4) определение места и роли литературоведения в системе 

современных наук; 

5) раскрытие задач и значения междисциплинарных исследований; 

определение методологического и категориального аппарата 

современного литературоведения.  

Объектом изучения дисциплины «Школы и направлении в 

литературоведении» является категориальный, понятийный и 

методологический аппарат современной науки о литературе. 

Методы изучения данной дисциплины. «Школы и направлении в 

литературоведении» достаточно сложная наука. Ее изучение предполагает 

использование следующих методов: 

1) аналитический метод; 

2) сравнительно-типологический метод; 

3) системный подход; 

4) комплексный анализ. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук.  

Дисциплина «Школы и направлении в литературоведении» тесно 

взаимодействует со всем блоком филологических и общественно-

гуманитарных наук: фольклористикой, языкознанием, риторикой, 

стилистикой; эстетикой, философией, культурологией. Последние годы в 

литературоведении широко применяются достижения и методы 

естественных наук. В связи с чем данная дисциплина взаимодействует с 

синергетикой. При ее изучении применяются компьютерные технологии. 

Краткий исторический очерк развития науки дисциплины.  

Основные этапы становления литературоведения как науки. Суждения 

об литературе в древнейших памятниках – в индийских ведах (X-II вв. до 

н.э.), в китайской «Книге преданий» («Шуцзин», XII-V вв. до н.э.), в 

древнегреческой "Илиаде" и "Одиссее" (VIII-VII вв. до н. э.). Значение 

трудов Аристотеля, Платона, Сюн-цзы, Лао-цзы. Развитие 

литературоведения в эпоху Средневековья и Возрождения (Августин 

Блаженный, Абу Наср аль-Фараби, Ф. Патрици, Н. Буало и др.). Суждения о 

литературе в Новое время. Становление литературоведения в Казахстане. 

Значение трудов Ш. Валиханова, А. Кунанбаева, А. Байтурсынова и др. 

Развитие литературоведения в России (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, 

А.А. Григорьев, Ф.И. Буслаев, А. Н. Веселовский А.А. Потебня и др. 

Развитие науки о литературе в ХХ столетии. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Сравнительное литературоведение в Казахстане  
Развитие сравнительного литературоведения в Казахстане. Контактно-

типологические связи казахской литературы ХХ века в контексте мирового 

литературного процесса. Типологические аналогии в казахской и русской 
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литературах реализма XX века. Проблемы современного казахстанского 

сравнительного литературоведения. Направления сравнительного 

литературоведения в Казахстане. Основные тенденции развития 

современного казахстанского сравнительного литературоведения. (Потанин, 

Ч. Валиханов, М. Ауэзов, Ч. Айтматов, Е. Исмаилов, Ж. Дадебаев, Ж. Тлепов, 

Б. Толмачев, С. Ашимханова, К. Рустемова-Нургали). 

 

Философско-эстетическое литературоведение 

Принцип комплексного  изучению человека и литературы. Человек как 

космопланетарный и социокультурный феномен в учении В. Казначеева, Е. 

Спирина. Ноосфергенез и научно-гуманистическое развитие человека. 

Принципы поэтики Бахтина. Основы философско-эстетического подхода к 

литературным явлениям в трудах ученых (Г. Гегель, И. Гердер, И. Тэн, С. 

Кьеркегор, Х. Ортега –и Гассет, Э. Баллер, У. Эко).  

Идеи русского космизма и философии всеединства в работах А. 

Лосева, С. Аверинцева, С. Артановского,  В. Топорова, Д. Лихачева. 

Философские основы культуры и искусства в творчестве О. Сулейменова  

 

Культурологическое литературоведение  

Теория холистической альтернативы самодостаточности в 

литературоведении А. В. Липатова. Бахтинобум в современном 

литературоведении. Культурологические взгляды В. Хализева и В. Руднева. 

Анализ В. Руднева «Бледного огня» Набокова и «Мастера и Маргариты» М. 

Булгакова. Современные философско-культурологические концепции 

литературоведения (феноменологии, герменевтики, рецептивной эстетики, 

теории информации, семиотики, структурной лингвистики, философской 

(художественной) антропологии, футурологии, культурологии). 

Культурологически- литературоведческие концепции казахстанских ученых: 

М. Хасенова и Ж. Каракузовой, М. Барманкулова, В. Бадикова, К. 

Уразаевой, М. М. Ауэзова, А. Каиржанова 

 

Художественная антропология и имагология  
Осмысление интерпретация и разноаспектное изучение 

художественных образов –персонажей. Формы присутствия автора-человека 

в художественном мире. Имагология как теория образа и система 

инонациональных образов в национальной среде. Аспекты художественной 

антропологии и имагологии в трудах российских и казахстанских ученых. (А. 

Потебня, М. Эпштейн, В. Палиевский, Г. Гачев, Ш. Елеукенов, К. Киреева-

Канафиева, У. Кумисбаев, А. Жаксылыков, В. Савельева, Б. Жетписбаева, С. 

Сагалович).  

 

Герменевтика 
Рецептор (читатель). Восприятие литературы. История герменевтики. 

Принципы герменевтики. Понимание. Интерпретация. Смысл. 

Диалогичность как понятие герменевтики. Нетрадиционная герменевтика. 
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Понятия герменевтики в трудах российских, зарубежных и казахстанских 

ученых.(В. Асмус, А. Белецкий, Ф. Шлейермахер, П. Гайденко, Г. Гадамер, 

М. Фуко, Г. Шпет, Г. Ишук, М. Кедрова, В. Кривонос, М. Науман, В. 

Прозорова, Л. Чернец,  Г. Мучник). 

 

Междисциплинарные исследования 

Гуманитарные исследования, затрагивающие методы двух или более 

дисциплин. Семиотика как наука изучающая любые объекты 

лингвистическими  методами. Семиотики и логика – логическая семантика. 

Междисциплинарная дисциплина - математическая лингвистика. 

Междисциплинарность как необходимое условие всякого  гуманитарного 

исследования. Культурология как междисциплинарная наука - теория 

культуры и литературоведение (труды  Ю.  М. Лотмана,  Вяч. Вс. Иванова, В. 

Н. Топорова) 

 

Неомифологизм и мифопоэтика  
Актуализиция изучения классического и архаического мифа. Подходы 

к изучению мифопоэтического сознания: психоаналитический, юнгианский, 

ритуально-мифологический (Б. Малиновский, Дж. Фрейзер), символический 

(Э. Кассирер), этнографический (Л. Леви-Брюль), структуралистский (К. 

Леви-Строс, М. Элиаде, В. Тернер), постструктуралистский (Р. Барт, М.  

Фуко) и  другие. Роль в становление мифопоэтики русских ученых (В. Я.  

Пропп и  О. М. Фрейденберг). Использование мифологических сюжетов и 

мотивов в ткани  художественных произведений. Основные черты 

неомифологизма. Роль казахстанских ученых в развитии неомифологической 

поэтики (С. Каскабасов, Р. Бердибаев, Б. Байтанаев, Н. Келимбетов, Е. 

Турсунов). 

 

Рецептивная эстетика  
Проблема авторского сознания. Горизонты чтения. Читатель- 

реальный, воображаемый, массовый. Культура чтения. Массовая литература. 

Иерахия художественных текстов. Проблемы рецептивной эстетики в трудах 

ученых. (Х. Р. Яссус, В. Изер, К. Абдезов, Р. Турысбек). 

 

Семиотика и лингвопоэтика. Ренессанс филологии  

Гуманитарные науки как трамплин всех наук. Интеграция 

литературоведения и лингвистики. Семиотика как наука о знаковых 

системах, одна из специфических междисциплинарных наук ХХ века. 

Лингвистический уклон семиотики в ХХ  в. Образование в 1960 - 1970-е  гг. 

двух школ семиотики - французская (Клод Леви-Строс, Альгирдас Греймас, 

Цветан Тодоров, Ролан Барт, Юлия Кристева) и тартуско-московская (Ю. М. 

Лотман, З. Г. Минц, И. А.  Чернов - Тарту; В. Н. Топоров, Вяч. Вс. Иванов, Б. 

А. Успенский, И. И. Ревзин - Москва). Стиль художественной литературы 

как предмет изучения филологии – комплексной дисциплины. 
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Структурализм и постструктурализм 

Структурализм – направление в гуманитарном знании (лингвистика, 

литературоведение, этнография, история и др.), Выявление структуры как 

относительно устойчивой совокупности отношений. Культура как 

совокупность  знаковых систем. Распространение в 60-х  гг. во Франции  (К. 

Леви-Стросс, М. Фуко, Р. Барт, Ж. Деррида); направление в 

литературоведении, рассматривающий литературные явления или текст как 

структуру, семиотическую систему. (Р. Барт, Ж. Деррида, Ж. Лакан, М. Фуко, 

И. Ильин, В. Некрасов, К. Бузаубагарова, С. Абишева). 

Постструктурализм - общее название для ряда подходов в философии и 

социогуманитарном познании в 1970 - 1980-х гг., связанных с критикой и 

преодолением структурализма. Осмысление всего "неструктурного" в 

структуре, выявление парадоксов, возникающих при попытке объективного 

познания человека и общества с помощью языковых структур, преодоление 

лингвистического редукционизма, построение новых практик чтения как 

цель постструктурализма. 

 

Феминистское литературоведение 

Современное западноевропейское феминистское сознание. Ориентация 

культуры на систему мужских ценностей. Необходимость феминистского 

пересмотра традиционных взглядов. Создание истории женской литературы 

и отстаивания суверенности женского образа мышления, специфичности и 

благотворности женского начала. Социокритическое направление 

феминистского движения. Задача феминистского литературоведения в 

восстановление справедливого бинарного видения мира, создания гендерно-

ориентированной теории литературы. Женское литературоведение в 

Казахстане. Проблемы феминистского литературоведения в работах Э. Шоре, 

Ю. Кристевой, Э. Сиксу, Л. Иригарай, С. Кофман, Э. Шоуолтер, в 

«Феминистской имагологии» Ф. Исмаиловой. 

 

Интертекстуальность 

Содержание понятия ТЕКСТ. Текст как понятие филологии. Текст как 

понятие семиотики и культурологии. Текст в постмодернистских 

концепциях. Текст в тексте как разновидность интертекста. Подтекст и 

контекст. Философские основы интертекста.Принципы интертекста прозы 

ХХ века. Деконструкция - стратегия исследования интертекста. Неавторское 

«Чужое слово». Иерархия текстов в тексте. Типология композиционных 

форм текстов в тексте на примере «Бледного огня» Набокова.  Поэтика 

интертекста прозы. Теория речевых актов и языковых игр. Принцип 

семантики возможных миров. Текст - как диалог между автором, читателем и 

культурным контекстом.  

  

Мотивный анализ  

Мотивный анализ как разновидность  постструктуралистского подхода 

к  художественному тексту  и любому  семиотическому  объекту. Б. М. 

http://slovar.lib.ru/dictionary/strukturalizm.htm
http://slovar.lib.ru/dictionary/struktura.htm
http://slovar.lib.ru/dictionary/chtenie.htm
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Гаспаров - основоположник мотивного анализа в конце 1970-х гг. Текст не 

кристаллическая решетка, а запутанный клубок ниток. Единица анализа не 

традиционные термы - слова, предложения, - а мотивы, основным свойством 

которых является то, что они, будучи кросс-уровневыми единицами, 

повторяются, варьируясь и переплетаясь с другими мотивами в тексте, 

создавая его неповторимую поэтику. 

 

Генеративная поэтика 

Направление структурной  поэтики, возникшее  в России  в  конце  

1960-х  гг. Основатели Г. п. - русские лингвисты А. К. Жолковский и Ю. К. 

Щеглов. 

Генеративная поэтика - моделирование процесса порождения текста. 

Художественный текст как сумма некой абстрактной "темы" и приемов 

выразительности (ПВ), при помощи которых тема трансформируется в 

реальный текст. 

 

Постмодернистское литературоведение 

Одно из основных направлений современной философии, искусства, 

литературоведения и науки. 

Объект постмодернизма -Текст с большой буквы. Постмодернизм как 

выражение общей теоретической надстройки современного искусства, 

философии, науки, политики, экономики, моды с 1980-ых  гг.  

Всеобщий плюрализм постмодернизма. "Культурная 

опосредованность", или  цитата - один из главных  принципов 

постмодернизма.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Новые концепции в литературоведении 

2. Стиль художественной литературы как предмет изучения филологии 

– комплексной дисциплины 

3. Понятие художественного сознания 

4. Основные подходы к изучению произведений литературы и 

фольклора 

5. Место компаративистики в системе литературоведения 

6. Принципы поэтики Бахтина 

7.Современные философско-культурологические концепции 

литературоведения 

8. Формы присутствия автора-человека в художественном мире. 

9. Понятия герменевтики в трудах российских, зарубежных и 

казахстанских ученых 

10. Актуализиция изучения классического и архаического мифа 

11. Образование в 1960 - 1970-е  гг. двух школ семиотики 

12. Структурализм – направление в гуманитарном знании 

13. Проблемы феминистского литературоведения в работе  в 

«Феминистской имагологии» Ф. Исмаиловой 

14. Деконструкция - стратегия исследования интертекста 

15. Роль казахстанских ученых в развитии неомифологической поэтики 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

1. Сравнительно-типологическое исследование жанровых форм и видов 

романа. 

2. Контактно-типологические связи тюркского фольклора и 

древнегреческой мифологии. 

3. Постструктурный анализ романа И. Одегова 

4. Женская тема в мировой литературе. 

5. Феминистский анализ роман Г. Королевой «Роман с кровью». 

6. Системно –структурный анализ темы «Природа и человек» в 

произведениях казахской и мировой литературы. 

7. Мотивный анализ «Мастера и Маргариты» М. Булгакова. 

8.Сквозные  сюжеты мировой литературе. Системно-целостный анализ. 

9. Образ возлюбленной в мировой литературе. 

10. Проблема «отцы и дети» в произведениях национальных писателей 

мира. 

11. Казахстанские литературные связи ХХ века. 

12.Постмодернистский анализ эссеистики Д. Амантая 

13 Проблемы феминистского литературоведения в работах  Ю. 

Кристевой 

14. Неавторское «Чужое слово». Иерархия текстов в тексте 

15. Одно из основных направлений современной философии, 

искусства, литературоведения и науки 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Классикалық зерттеулер: Көп томдық. 34-том. – Алматы: 

Әдебиет әлемі, 2014. – 408 б. 

2. Майтанов Б. Тәуелсіздік күрес мұраты: зерттеулер мен 

мақалалар. – Алматы: Құс жолы, 2012. – 490 б. 

3. Мұқанов С. XX ғасырдағы қазақ әдебиеті. – Алматы: Атамұра, 

2008. – 384 б. 

4. Ахметов З. Поэзия шыңы–даналық. Зерттеу. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2009. – 368 б. 

5. Орда Г. М. Базарбаев зерттеулері және әдебиеттанудың 

ғылымының мәселелері. – Алматы, 2010.-368 с. 

6. Минералов Ю.И. Сравнительное литературоведение. Учеб. 

пособ. – М.: Высш.шк, 2010. – 383с. 

 

Дополнительная: 

1. Ысмайылов Е. Әдебиет теориясының мәселелері. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2011. – 288 б. 

2. Хализев В. Е. Теория литературы. Учебник. 4-е издание – М: 

Высш. шк., 2005 – 405с. 
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3. Дәдебаев Ж. Абайдың антропологизмі. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2014. – 238 б. 

4. Смағұлов Ж. Қазақ әдебиеттану ғылымының тарихы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2000. – 432 б. 

5. Есембеков Т. О. Көркем мәтін теориясы: оқу құралы. – Алматы: 

Қазақ университеті, 2015. – 186 б. 

6. Софронова Л. В. Постмодернисткая литература и современное 

литературоведение Казахстана. – Алматы, 2006. – 299 с. 

7.  Эко У. Роль читателя. Исследования по семиотике текста. – СПб, 

2007. – 258 c. 

8. Сарсекеева Н.К. Формы выражения авторского сознания в русской 

литературе рубежа XX-XXI  веков. – Алматы, 2006. – 388 с. 

9. Мәдібаева Қ.Қ. Қазақ әдебиетінің жауһар ғасыры./Даму бағыттары. 

Танылым өрісі / Монография. – Алматы: Ценные бумаги, 2012. – 392 б. 

10. Әбдіқұлова Р. М. Қазақ сөз өнеріндегі интертекст мәселесі// Жанр 

және шығарма: Зерттеулер, әңгімелер./Р.М. Әбдіқұлова. – Алматы: «Қаратау 

КБ» ЖШС: «Дәстүр», 2016. – 288 б. 

11. Нұрғали Р. Қазақ әдебиетінің алтын ғасыры. – Алматы:Күлтегін, 

2002.-528б. 

12. Исмаилова Ф. Е. Феминистская имагология. – Алматы, 2003. – 288с. 

13. Темирболат А.Б. Поэтика литературы: Учебное 

пособие./Темирболат А.Б. – Алматы: Қазақ университеті, 2011. – 168 с. 

14. Исмакова А.С. Возвращение плеяды. Экзистенциальная 

проблематика в творчестве Ш. Кудайбердиева, А. Байтурсынова, А. 

Аймауытова, М. Жумабаева, М. Дулатова и М. Ауэзова. – Алматы: Ғылым, 

2002. – 200с. 
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SLPA 7201 – СОВРЕМЕННОЕ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ: 

ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 
(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

Темирболат А.Б. – доктор филологических наук, профессор, 

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Абдикулова Р.М. – кандидат филологических наук, доцент, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Сейтжанов З.Н. – доктор филологических наук, профессор, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби 

Орда Г. – доктор филологических наук, доцент, доктор 

филологических наук, доцент, Институт литературы и искусства имени  

М.О. Ауэзова  

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

«Современное литературоведение: прикладные аспекты» – базовая 

дисциплина, читаемая в докторантуре филологического факультета по 

специальности «6D021400 – Литературоведение» и направленая на 

подготовку докторов гуманитарных наук.  

Ее введение в учебную программу имеет огромное значение в 

подготовке будущих специалистов. Ибо изучение данной дисциплины 

способствует глубокому осмыслению методологических и прикладных 

проблем современного литературоведения, пониманию тенденций развития 

науки о литературе. Курс «Современное литературоведение: прикладные 

аспекты» направлен на систематизацию и расширение представлений об 

основных направлениях исследований современного литературоведения. 

В результате изучения курса «Современное литературоведение: 

прикладные аспекты» докторант должен: 
- знать методологический и понятийный аппарат современного 

литературоведения, особенности взаимосвязей современных научных 

дисциплин, методику междисциплинарных исследований, достижения 

различных областей знания, научных школ и направлений; тенденции и 

стратегию развития современного литературоведения; 

- уметь применять современные научные концепции и теории в 

процессе исследования литературного творчества, анализа литературных и 

художественных явлений; выстраивать и реализовывать перспективные 

линии интеллектуального, культурного и профессионального саморазвития и 

самосовершенствования, критически переосмысливать накопленный опыт, 
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изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной и 

научно-исследовательской деятельности; порождать инновационные идеи, 

выдвигать и обосновывать самостоятельные научные гипотезы, 

формулировать цели исследования и выбирать оптимальные пути и методы 

их достижения; 

- иметь навыки организации и проведения литературоведческих 

исследований; написания научных статей и монографий; применения 

инновационных и компьютерных технологий в процессе исследования 

художественного творчества, сбора и анализа материала; выступления с 

сообщениями и докладами; устного, письменного и виртуального 

(размещение в информационных сетях) представления материалов 

собственных исследований. 

Пререквизиты дисциплины: актуальные проблемы 

литературоведения, теория литературы и риторика.  

Постреквизиты: концепты национальной литературы, методика и 

методология преподавания литературы.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

1. Основные направления развития современного литературоведения. 

2. Методологические основы литературоведения. 

3. Эстетика и поэтика литературы. 

4. Литературоведение и фольклористика. 

5. Прикладные и когнитивные аспекты текстологии. 

6. Литературоведение и риторика. 

7. Литературная компаративистика. 

8. Сравнительная фольклористика и литературоведение. 

9. Теоретические основы художественного перевода. 

10. Литературная герменевтика. 

11. Междисциплинарные исследования в литературоведении. 

12. Нарратология. 

13. Маркетинг литературы. 

14. Литературоведение и семиотика. 

15. Стиховедение. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель дисциплины «Современное литературоведение: прикладные 

аспекты» состоит в глубоком постижении и всестороннем изучении 

тенденций и направлений развития современной науки о литературе. 

Задачи преподавания данной дисциплины:  
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1. выявление основных направлений и тенденций развития 

литературоведения конца ХХ – начала XXI столетий;  

2. постижение и всестороннее изучение методологических проблем 

современного литературоведения; 

3. осмысление прикладных аспектов теоретического 

литературоведения; 

4. определение места и роли литературоведения в системе 

современных наук; 

5. раскрытие задач и значения междисциплинарных исследований; 

6. определение методологического и категориального аппарата 

современного литературоведения.  

Объектом изучения дисциплины «Современное 

литературоведение: прикладные аспекты» является категориальный, 

понятийный и методологический аппарат современной науки о литературе. 

Методы изучения данной дисциплины. «Современное 

литературоведение: прикладные аспекты» достаточно сложная наука. Ее 

изучение предполагает использование следующих методов: 

1. аналитический метод; 

2. сравнительно-типологический метод; 

3. системный подход; 

4. комплексный анализ. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук.  

Дисциплина «Современное литературоведение: прикладные аспекты» 

тесно взаимодействует со всем блоком филологических и общественно-

гуманитарных наук: фольклористикой, языкознанием, риторикой, 

стилистикой; эстетикой, философией, культурологией. Последние годы в 

литературоведении широко применяются достижения и методы 

естественных наук. В связи с чем данная дисциплина взаимодействует с 

синергетикой. При ее изучении применяются компьютерные технологии. 

Краткий исторический очерк развития науки дисциплины.  

Основные этапы становления литературоведения как науки. Суждения 

о литературе в древнейших памятниках – в индийских ведах (X-II вв. до н.э.), 

в китайской «Книге преданий» («Шуцзин», XII-V вв. до н.э.), в 

древнегреческой "Илиаде" и "Одиссее" (VIII-VII вв. до н. э.). Значение трудов 

Аристотеля, Платона, Сюн-цзы, Лао-цзы. Развитие литературоведения в 

эпоху Средневековья и Возрождения (Августин Блаженный, Абу Наср аль-

Фараби, Ф. Патрици, Н. Буало и др.). Суждения о литературе в Новое время. 

Становление литературоведения в Казахстане. Значение трудов Ш. 

Валиханова, А. Кунанбаева, А. Байтурсынова и др. Развитие 

литературоведения в России (В.Г. Белинский, Н.А. Добролюбов, А.А. 

Григорьев, Ф.И. Буслаев, А. Н. Веселовский А.А. Потебня и др. Развитие 

науки о литературе в ХХ столетии. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные направления развития современного 

литературоведения.  

Состояние литературоведческой науки на современном этапе. 

Тенденции развития современного литературоведения. Основные 

направления и школы. Фундаментальные и прикладные исследования 

литературоведения. Понятийный аппарат науки о литературе. Интеграция 

литературоведения с культурологией, психологией, социологией. 

Перспективы развития науки о литературе в XXI веке. Обновление 

методологического аппарата литературоведения. Множественность подходов 

к изучению художественного творчества. Развитие новых теоретических 

концепций. Влияние информационных технологий на науку о литературе. 

 

Методологические основы литературоведения. 

Методология современного теоретического литературоведения. 

Принцип диахронического и синхронического изучения художественной 

культуры. Метод фактографического и метод реконструктивного 

исследования. Онтологический и гносеологический методы постижения 

художественного творчества. Семиотический и структурный метод. 

Структурно-функциональных подход и его ключевые понятия. 

Телеологический подход (Р. Якобсон). Литературная герменевтика 

рецептивная теория. Формализм в литературоведении (В.Б. Шкловский, 

Ю.Н. Тынянов, Б.В. Томашевский, К. Брукс, Д. Рэнсом, У. Эко и др.). 

Текстологический анализ. Типологический, культурологический методы. 

Комплексное изучение произведений литературы. Использование 

математических методов и компьютерных технологий. Деконструктивизм и 

его основные приемы изучения художественной литературы (Ю. Кристева, 

Ж. Деррида и др.). Лингвистический подход (А.А. Леонтьев, М. Риффатер и 

др.). 

 

Эстетика и поэтика литературы. 

Теоретическая поэтика, ее понятийный аппарат. Основные направления 

развития теоретической поэтики. Концепции А.Потебни, Р.Барта, 

Е.Мелетинского, С.Броймана, О.Фрейденберга, В.Тюпа, Б.Успенского, У.Эко 

и др. 

Постижение действительности в эстетике и литературе. Тенденции 

развития современной эстетики и их отражение в литературе. Интеграция 

эстетики с литературоведением, фольклористикой, культурологией, 

социологией, психологией, философией. Понятие художественного сознания. 

Эстетическая и художественная картина мира. Проблема типологии 

художественного процесса.  
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Литературоведение и фольклористика.  

Генезис, специфика и закономерности системных и поэтических связей  

фольклора и литературы. Функционально-имманентный и ретроспективно-

проекционный аспекты взаимоотношений литературы и фольклора. 

Литературный процесс с точки зрения детерминированности фольклорной 

поэтикой. Литература и фольклорная традиция. Литературная история 

комплекса «миф – ритуал». Мифология и история литературы. Архетипы в 

художественном тексте. Народно-поэтические мотивы и образы в творчестве 

современных писателей. Основные подходы к изучению произведений 

литературы и фольклора. 

 

Прикладные и когнитивные аспекты текстологии.  
Значение текстологии, ее связь с литературоведением. Прикладные 

аспекты текстологии: оценка идентичности текста, разработка способов 

отражения в форме текста последовательности поправок и дополнений в 

авторской рукописи. Текстология и критика текста, генетическая критика. 

Компьютерные технологии и проблемы гипертекста. Принципы разработки 

электронных вариантов академических собраний сочинений. 

Эпистемические аспекты художественного текста. Проблемы 

«транскрипции» авторских текстов. Перспективы развития текстологии. 

Интертекстуальный анализ литературы. Методология интертекстуального 

анализа. 

 

Литературоведение и риторика. 

Риторика как наука о закономерностях создания, передачи и 

восприятия текста. Теоретическая и практическая риторика, ее предмет и 

задачи. Методологические особенности риторики как филологической науки: 

ориентация на ценностный аспект в описании предмета; подчиненность 

данного в тексте описания прикладным задачам. Логическое и литературное 

направления риторики. Общая и частная риторика. Основные категории 

риторики. Риторические топосы и модусы. Риторические компетенции 

филолога. Риторическая критика. Риторические особенности 

художественного текста. 

 

Литературная компаративистика. 

Литературная компаративистика как одно из направлений 

современного литературоведения. Основные задачи литературной 

компаративистики. Значение трудов А.Н.Веселовского, В.М.Жирмунского, 

Н.И.Конрада, Ф.Бальдансперже, П. ван Тигема, Р.Уэллека, Г. Кайзера, 

Д.Дюришин, А.Дима, Н.Джуанышбекова, М. Мадановой и др. Актуальность 

сравнительного литературоведения в условиях тесного взаимодействия 

национальных литератур, глобализации культуры в современном мире. 

Место компаративистики в системе литературоведения, близость 

(«пересечения») ее проблематики с исторической и теоретической 

поэтиками, общим литературоведением. Важнейшие научные центры 
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компаративистики (отечественные и зарубежные), традиции отечественной 

науки в данной области знания Типологические категории и литературный 

процесс.  

 

Сравнительная фольклористика и литературоведение.  

Предмет и задачи сравнительной компаративистики и ее место в 

системе литературоведческих дисциплин. Сравнительное изучение 

фольклора в структуре компаративистики. Специфика форм традиционной 

культуры: синкретизм, коллективность, вариативность фольклора. Понятия 

вариант, инвариант, архетип. Содержательная и формальная стереотипия 

фольклорных произведений. «Контекстуальная синонимия» элементов 

фольклорного текста разных этнических традиций. Типологические, 

генетические и сопоставительные исследования по фольклору. Методы 

фольклорной компаративистики. Энциклопедические словари, указатели, 

тезаурусы в системе сравнительного изучения фольклора. 

 

Теоретические основы художественного перевода. 

Роль переводоведения в современном мире и его место в системе 

филологических дисциплин. Литературоведение и теория художественного 

перевода. Предмет теории перевода. Концепции И.Ревзина и В.Розенцвейга, 

В.Комисарова, Л.Бархударова, Г.Тури и др. Общие и частные теории 

перевода. Теория перевода и лингвистика текста. Перевод как акт 

межязыковой коммуникации. Языковые и внеязыковые аспекты перевода. 

Семантические аспекты перевода. Мотивы и типы переводческих 

трансформаций художественного текста. Авторский замысел и его принципы 

его передачи в переводном произведении. Стилистика текста и перевод. и 

Значение перевода в процессе развития литературных связей Казахстана.  

 

Литературная герменевтика. 

Герменевтика  и литературоведение. Герменевтика как совокупность 

направлений и методов исследования художественных текстов. Значение 

трудов Э.Хирша, Д.Б.Мэдисона, Г.Силвермана, Й.Грондина, М.Бахтина, 

И.Арнольда и др. Проблемы интерпретации художественных текстов. 

Диалогическая природа художественного текста. Основные измерения 

интерпретации (дескриптивное, нормативное, метафизическое). 

Герменевтика и тезаурусный, семиотический подходы в литературоведении. 

Герменевтика и рецептивная эстетика. Методологические принципы 

интерпретации. Историческая реконструкция художественного текста. 

Природа читательского восприятия художественного текста. Уровни и этапы 

понимания текста (У. Эко). 

 

Междисциплинарные исследования в литературоведении. 

Развитие междисциплинарных исследований в современном 

литературоведении. Основные направления междисциплинарных 

исследований, их цели и задачи. Принципы междисциплинарного подхода. 
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Основные аспекты научного анализа: литературоведческий, 

искусствоведческий, культурологический, лингвистический, философско-

эстетический, социологический, психологический, гетерологический, 

синергетический. Интермедиальный анализ литературы. Методология 

интермедиального анализа. 

 

Нарратология. 

Основные цели и задачи нарратологии. Понятийный и 

методологический аппарат. Нарратология и поэтика литературы. 

Классическое и структуралистское понятия нарративности. Объекты 

исследования нарратологии. Нарративные тексты. Повествовательные 

инстанции. Коммуникативные модели. Фикциональность как предмет 

исследования нарратологии. Теории «точки зрения», «перспективы» и 

«фокализации». Орнаментальная проза как предмет исследования 

нарратологии. Теория дискурса. 

 

Маркетинг литературы. 

Маркетинг литературы как одно из направлений современного 

литературоведения, его роль и значение. Цели и задачи маркетинга 

литературы. Методика маркетинга литературы. Экспертиза и социальный 

опрос. Роль читателя в судьбе литературного произведения. Издательская 

деятельность и маркетинг. Читательский спрос. Тенденции развития 

общества и их влияние на творчество и деятельность писателей. Связь 

маркетинга литературы и социологии. 

 

Литературоведение и семиотика. 

Предмет семиотики как научной дисциплины. Применение 

семиотического подхода в исследованиях литературы. Направления 

исследований семиотики. Методологический аппарат семиотики. 

Семиотический континуум. Семиотика и герменевтика. Семиотика и 

проблемы интерпретации художественного текста. Семиотика и поэтика 

литературы. Языкотворчество как проблема семиотики и литературоведения. 

Философская эстетика и семиотика. Игровые пространства семиотики и 

принципы их исследования в произведениях литературы. 

 

Стиховедение. 

Стиховедение как научная дисциплина и раздел поэтики. Предмет и 

задачи стиховедения. Тенденции развития стиховедения на современном 

этапе. Принципы исследования стихотворных произведений. Основные 

формы стихосложения. Специфика казахского, русского, европейского стиха. 

Современная поэзия. Типология жанров лирических произведений. Значение 

трудов А.Эйхенбаума, Ю.Тынянова, Г.Шенгели, Б.Томашевского, 

В.Жирмунского, В. Холшевникова и др. Стиховедение и математика. 

Применение компьютерных технологий при анализе стихотворных 
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произведений. Эстетико-формальное стиховедение: методология, 

аксиоматика (работы О. Гринбаума). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Тенденции развития литературоведения на рубеже XX-XXI столетий. 

2. Методология современного литературоведения. 

3. Теоретическая поэтика в системе филологических дисциплин. 

4. Тенденции развития современной фольклористики. 

5. Направления развития современной текстологии. 

6. Значение риторики как науки. 

7. Задачи сравнительного литературоведения. 

8. Сравнительная фольклористика как филологическая дисциплина.  

9. Предмет и задачи переводоведения. 

10. Герменевтика и литературоведение. 

11. Предмет и задачи междисциплинарных исследований. 

12. Нарратология как филологическая дисциплина. 

13. Значение и роль маркетинга литературы в современном мире. 

14. Принципы семиотического подхода и анализа произведений 

литературы. 

15. Стиховедение и поэтика. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ДОКТОРАНТОВ 

 

1. Литературоведение и компьютерные технологии (разработка проекта 

с последующей презентацией). 

2. Функции интертекстов в структуре художественных произведений 

(на основе анализа конкретных произведений). 

3. Сравнительно-типологическое исследование произведений 

современной литературы (на конкретном материале). 

4. Современный читатель и проблемы интерпретации художественного 

текста. 

5. Сопоставительное исследование казахского, русского, восточного и 

европейского стиха. 

6. Текстологический анализ художественного произведения. 

7. Функции нарратива в художественном произведении. 

8. Семиотический анализ художественного произведения. 

9. Особенности художественного дискурса. 

10. Виды дискурса в художественном произведении. 

11. Роль читателя и критика в судьбе литературного произведения. 

12. Проблемы перевода произведений художественной литературы. 

13. Связь литературоведения и фольклористики. 

14. Культурологический анализ художественного произведения. 

15. Лингвистический анализ художественного произведения. 
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