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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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AOM 5301 – ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(ғылыми-педагогикалық даярлық) 

 

Көлемі 2 кредит 

 

Авторлар: 

Темірболат А.Б. –  филология ғылымдарының докторы, профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Қалқабаева С.Ә. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

  

Пікір жазғандар: 

Абдулина А.Б. – филология ғылымдарының докторы профессор,  

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Орда Г. – филология ғылымдарының докторы, доцент, М.О. Әуезов 

атындағы Әдебиет және өнер институты 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әдебиеттанудың өзекті мәселелері» пәні «6M021400 – Әдебиеттану» 

мамандығына арналған магистранттарға қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық 

пен категориялық аппараты, даму тенденциялары, кәсіби тәсіл арқылы әдеби 

деректерді зерттеу туралы түсінік береді. Бұл пән соңғы жылдары жарық 

көрген монографиялармен, зерттеу мақалаларымен 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 өзекті мәселелері» пәнін оқыту нәтижесінде 

магистрант  

- білуі тиіс: қазіргі әдебиеттанудың бағыттары, даму тенденциялары 

мен стратегиясын, көркем шығарманы талдау әдістері мен тәсілдерін; 

филология ғылымының ұғымдары мен категорияларын, басқа ғылымдармен 

әдебиеттанудың байланыстарын; қазіргі әдебиеттанудың негізгі теориялары 

мен концепцияларын; негізгі библиографиялық дереккөздерін және іздестіру 

жүйелерін; 

- игеруі тиіс: көркем шығармаларын талдау; әдебиеттанушылық 

мәселелерді жан-жақты талдау; әдебиет теориясы мен тарихы бойынша өз 

қорытындыларын жазба және ауызша түрде жеткізу; әртүрлі мәтіндерді жазу 

(аннотация, түсіндірме, ғылыми деректерге шолу, реферат, пікір, т.б.); қазіргі 

әдебиеттанудың теориялары мен концепцияларын қолдану. 

- дағдылануы тиіс: әртүрлі әдістер мен тәсілдер арқылы 

жазушылардың шығармаларын талдау; дәстүрлі және инновациялық 
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технологияларды қолдану негізінде әдеби және тіл деректерін жинау және 

талдау; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация, реферат және 

библиографияны дайындау; библиографиялық сипаттаманы; баяндама мен 

хабарламаны жасау; өз зерттеулерін жазба, ауызша және виртуалды 

(ақпараттық желілерде орналастыру) түрде ұсыну. 

Аталған пәнді оқығанға дейін өтілген пәндер тізімі 

(пререквизиттер): әдебиеттануға кіріспе, әдебиет теориясы, қазақ 

әдебиетінің тарихы, орыс әдебиетінің тарихы, әлем әдебиетінің тарихы, 

әдеби сынның тарихы, риторика, философия. 

Аталған пәнді оқығаннан кейін пәндер тізімі (постреквизиттер): 

әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар. 

Пәнді оқу барысында алған білімін қолдану жолдары: Аталған 

курсты оқу барысында алған білім нәтижелерін магистрант магистрлік 

диссертация жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда 

және әдебиеттану саласында кәсіби қызмет еткенде пайдалана алады.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

№ 

п/п 

Тақырып 

1. Теориялық әдебиеттанудың дәстүрлі және жаңа парадигмалары.  

2. Қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері. 

3. Қазіргі ғылымдағы проза, поэзия, драматургияның көркемдік сипатына 

тән өзгерістер.  

4. Жанрлар жүйесі. 

5. Компаративистиканың өзекті мәселелері. 

6. Батыс және Шығыс әдебиеттерінің байланысы мәселесі. 

7. Интертекстуалдық: негізгі концепциялар. 

8. Қазақстандағы қазіргі әдеби сын. Әдебиеттанудағы гендерлік 

зерттеулер. 

9. Мифопоэтика және археопоэтика.  

10. Семиотика және нарратология. 

11. Онтологиялық поэтикасы. Қазақ әдебиетіндегі әдеби-эстетикалық 

пайымдаулар. 

12. Көркем шығарманың құрылымындағы мекеншақ категориясы. 

13. Мінезтану, көркемдік антропология. Автор, кейіпкер және оқырман 

мәселесі.  

14. Психопоэтика. Герменевтика. Рецептивті эстетика.  

15. Көпшілік әдебиет: көркемдік рефлексия мәселесі. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – қазіргі әдебиеттанудың даму тенденцияларын ашу; 

көркем шығармалар мен әдеби құбылыстарды зерттеудің ғылыми әдістермен 

таныстыру. 

Пән оқыту міндеттері: 

1) отандық және шетелдік әдебиеттанудың даму тендециялары мен 

заңдылықтарын зерттеу;  

2) көркем шығармаларды талдау және түсіндірудің жолдары мен 

әдістерін меңгеру;  

3) қазіргі әдебиеттанудың негізгі бағыттары мен мәселелерін анықтау; 

4) ғылыми зерттеудің әдістемесі аясындағы магистранттардың білімін 

тереңдету. 

«Әдебиеттанудың өзекті мәселелері» 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 өзекті мәселелері 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 зерттеулердегі инновациялық әдістер мен тәсілдер. 

Пәнаралық зерттеулер. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Теориялық әдебиеттанудың дәстүрлі және жаңа парадигмалары.  

Әдебиет пен өнердің дағдарыс мәселесі. Теориялық әдебиеттанудың 

дәстүрлі әлеуметтік-тарихи парадигмасы. Классикалық және 

постнеклассикалық әдебиеттану. Теориялық әдебиеттанудың инновациялық, 

компаративистикалық, интертекстуалдық, гендерліқ, семиотикалық, 

нарратологиялық, дискурсивтік, постмодернистік, онтологиялық, 

герменевтикалық, психопоэтикалық, мекеншақты парадигмалары. 

Қазіргі әдебиеттанудың міндеттері мен мақсаттары. Әдебиеттанудың 

гуманитарлық және әлеуметік ғылымдармен байланысы. ХХ-ХХІ ғасырдағы 

әдебиеттің даму тенденциялары. 

 

Қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері.  
Әдебиеттанудың әдіснамалық аппаратының генезисі мен эволюциясы. 

Еуропа әдебиеттануындағы өмірбаяндық, мифологиялық әдістердің, әдеби 

компаративистиканың қалыптасу мен дамуы. Гримм ағайындыларының 

мифологиялық теориясы, Т. Бенфейдің кірме теориясы, Г. Пауль мен В. 

Перетцтің текстологиялық әдісі, Ш. Сент-Бев пен Г. Брандестің өмірбаяндық 

әдісі, А. Потебняның психологиялық әдісі, З. Фрейд концепциясы, И. Тэнның 

мәдени-тарихи әдісі. Жаратылыстану ғылымдарының өркендеу және 

«сандық» әдістері, формалистіқ, структуралистік әдістер және олардың ХХ 

ғасыр басындағы гуманитарлық ғылымындағы өрістету. Әлеуметтік-тарихи 

әдіс. Әдебиеттің ұлттық сипаты. 

Қазіргі әдебиеттану және әдебиетті зерттеу жаңа технологиялары мен 

әдістері (интертекстуалдық, деконструкция, постструктурализм, пәнаралық 

зерттеулер, семиотикалық зерттеулер).  

 

Қазіргі ғылымдағы проза, поэзия, драматургияның көркемдік 

сипатына тән өзгерістер.  
Поэзия және проза. Көркем тілдің ерекшеліктері. Қазіргі проза. 

Реалистік проза. Модернизм және постмодернизм прозасының негізгі 

принциптері мен өзгешілігі. Неомифологизм және неомифологиялық сана. 

Еуропа жазушыларөмодернистердің шығармаларындағы «Иллюзия / 

шынайылық» мәселесі. Шығарманың сюжеті мен стилі. Фабула ролі. 

Шығармалардың синтаксистік және лексикалық ерекшеліктері. Мәтіндердің 

прагматикасы мен семантикасы. Көркем шығарманы қабылдау мәселесі. 

«Сана ағыны» әдебиеті.  

Поэзиядағы ырғақ мәселесі. Өлеңнің логаэдизациясы мен 

вестернизация мәселесі. Лирика жанрларының тарихи поэтикасы. Поэзия 

жанрларының бинарлық типологиясы. Қазіргі поэзиясының жанрлар жүйесі. 

Қазіргі поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылық мәселесі. Қазақстан 

әдебиетіндегі лирикалық жанрлар. 
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Драмалық шығармаларының көркемдік ерекшелігі. Драмалық 

шығарманың құрылымы. Драмалық кейіпкер. Қазіргі драматургияның даму 

тенденциялары. 

 

Жанрлар жүйесі.  
Әдеби тектері туралы негізгі концепциялар (М. Бахтин, Л. Тимофеев, 

Я. Эльсберг, Г. Поспелов, В. Хализев, З. Кабдолов, Р. Нургали). 

Әдебиеттанудың тарихи дамуындағы тектер жүйесі. Әдебиетті текке бөлу 

принциптері. Әдеби тектердің генезисі. 

Әдеби жанрдың ұғымы. Жанр және стиль. Пародия принципы және 

әдеби эволюцияның механизмдері. Жанрлар жүйесі. Жанрлық мазмұн және 

жанрлық пішін. Жанр типологиясының мәселелері. Жанрлық 

конфронтациялар мен дәстүрлер. 

Жанрлық топтардың типологиясы. Мифологиялық жанрдағы негізгі 

жанрлық пішіндер. Онологиялық жанрдың жанрлық пішіндері. Эппикалық 

жанрлар. «Сафар-наме» жанры, оның тарихи дамуы. Роман жанрдың 

сипаттамасы. Эссе жанры. 

Драмалық шығармаларының жанрлық жүйесі. Драмалық 

шығармаларының жанрлық типологиясының негізгі принциптері. Драмадағы 

автордың ролі. Драмалық әрекет. Конфликт табиғаты. Қазақ және орыс 

драмадағы жанрлық топтар. 

Әдеби тек ретіндегі лириканың ерекшелігі. Лирика жанрлардың дамуы 

тарихы. Лирика жанрлар типологиясының принциптері. Лиро-эпикалық 

жанрлар. Лирикалық және фольклордық эпос. Мениппея және эпопея 

жанрлары. 

 

Компаративистиканың өзекті мәселелері. 

Салыстырмалы-типологиялық және салыстырмалы-тарихи әдістер.Д. 

дюришин концепциясындағы салыстырмалы әдебиеттанудың мақсаты мен 

міндеттері. Қазіргі салыстырмалы әдебиеттанудағы әдебиеттердің 

типологиялық-қарым-қатынас байланыстары (А. Веселовский, Д. Дюришин, 

А. Дима, В. Жирмунский, М. Алексеев, Н. Конрад, Л. Чернец, М. Маданова, 

т.б.). Рецепция формалары. 

Казіргі әдеби компаративистиканың ұғымдық және категориялық 

аппараты. Әдеби конвергенциялар. Интегралдық рецепция формалары 

(аналогиялар, параллельдер (аллюзия, кірме, стилизация, филиация, плагиат, 

адаптация, аударма) және дифференциалдық рецепция формалары (пікір-

талас, сықақ, травести, булеск).  

 

Батыс және Шығыс әдебиеттерінің байланысы мәселесі. 

Ағарту дәүрдегі мәдениеттің типологиялық ерекшеліктері. Әдеби 

бағыттар мен ағымдар. Шығыс және орыс ағарту. Орта Азия, Қазақстан және 
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Ресей әдебиеттердегі ағартушылық реализмнің ерекшелігі. Қазақ 

жазушылары. 

Батыс және Шығыс романтизмінің типологиялық ерекшеліктері. 

Романтизм бағытының генезисі және даму кезеңдері. Шығыс және қазақ 

әдебиеттерінің даму заңдылықтары. ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасыр 

басындағы Қазақстан әдебиетіндегі мәдени-тарихи дәуірлердің типологиялық 

ерекшеліктері. Магауиа Құнанбаевтың романтикалық поэмалары. Шәкәрім 

Құдайбердиев шығармашылығындағы романтикалық тенденциялар. ХХ 

ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі романтизм бағыты. 

ХХ ғасыр әлем әдебиетіндегі неоромантизм. С. Экзюпери, Э. 

Хемингуэй, Р. Роллан, А. Горький, Л. Андреев. А. Блок, С. Есенин, Н. 

Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаеваның романтикалық-фантастикалық 

әлемдер. 

Модернизмнің типологиялық ерекшеліктері. Қазақ және орыс 

әдебиетіндегі модернистік тенденциялар. Қазақ және орыс әдебиетіндегі 

модернистік ағымдар. Қазақ және орыс әдебиетіндегі реалистік ағымдар мен 

аналогиялар. 

 

Интертекстуалдық: негізгі концепциялар. 

«Мәтін» ұғымның мазмұны. Мәтін филология ұғымы ретінде. Мәтін 

семиотика және мәдениеттану ұғымы ретінде. Постмодернистік 

концепцияларындағы мәтін ұғымы. Бүкпе мән және контекст. Интертекстің 

философиялық негіздері. Аналитикалық философия. Логикалық позитивизм. 

Аналитикалық философияның принциптері. Қиял философиясы.  

ХХ ғасыр прозасындағы интертекст ерекшеліктері. Деконструкция – 

интертекст зерттеу стратегиясының бірі. Авторлық емес «жаттанды сөз». 

Мәтіннің ішіндегі мәтіндер иерархиясы. Мәтіндердің құрылымдық 

пішіндерінің типологиясы. Прозалық шығармаларындағы интертекст 

поэтикасы. 

Ықтимал әлемдердің семантикасы. Мәтін автор мен оқырманның және 

мәдени контекстің диалогы ретінде. Неомифилогиялық сана. Цитата, 

аллюзия. Реминисценция. Структуралистік, постструктуралистік, 

генеративтік поэтикадағы интертекст. 

 

Қазақстандағы қазіргі әдеби сын. Әдебиеттанудағы гендерлік 

зерттеулер.  
Әдеби сынның ролі мен мәні. Әдеби сынның негізгі бағыттар мен 

көркем шығармашылықтан талап ететін басты критерилер. Ел өміріндегі 

қоғамдық-саяси өзгерістердің әдеби сынға әсері. Әдебиеттің қондырма 

ретіндегі қызметі және оның коммунистердің идеологиялық құрал ретінде 

пайдалануы. Өкіметтің қаулы-қарарлары мен түрлі әдеби одақтар мен 

ұйымдардың пайда болу, құрылу себептері. Кеңес дәуіріндегі әдеби сынның 

қазақ әдебиетінің дамуындағы рөлі. Әдеби сынның ұлттық мұраларымызды 
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зерттеу мен дамытуды тежеудегі қызметі. Қазақ әдеби сынының өркендеу 

кезеңдері және көркемдік ізденістерді жан-жақты талдаудағы орны. Кәсіби 

сыншылықтың жетілуі және әдеби процесс. Қазақ әдеби сынының қазіргі 

жай-күйі. Сынның көркем шығармашылық процеске әсері. Қазіргі әдеби 

сындағы әр түрлі ұстанымдар. Қазіргі сындағы тоқыраушылықтың сыры мен 

сипаты. Ұлттық әдеби сынның болуы мүмкіндігі және оған ғылыми-

деректілік тұрғысынан берілер жауап. 

Қазіргі Батыс Еуропадағы феминистік сана. Әдебиеттің құндылықтар 

жүйесі. «Әйел» әдебиетінің пайда болуы. «Әйел» әдебиетінің жанрлары. 

Феминистік қозғалыстың әлеуметтік сын бағыты. Феминистік 

әдебиеттанудың ролі мен мәні. Әдебиеттегі гендер мәселесінің теориясы. 

Қазақстан әдебиеттанудағы «әйел» әдебиетінің зерттелуі. Э. Шоре, Ю. 

Кристева, Э. Сиксу, Л. Иригарай, С. Кофман, Э. Шоуолтер, Ф. Исмаилова 

еңбектеріндегі феминистік әдебиеттанудың мәселелері. 

 

Мифопоэтика және археопоэтика.  
Классикалық және архаикалық мифтің зерттеулуін өзекті ету. 

Мифопоэтикалық сананы зерттеу тәсілдері: психоаналитикалық, юнгианның, 

салттық-мифологиялық (Б. Малиновский, Дж. Фрейзер), символикалық (Э. 

Кассирер), этнографиялық (Л. Леви-Брюль), структуралистік (К. Леви-Строс, 

М. Элиаде, В. Тернер), поструктуралистік (Р. Барт, М. Фуко) және т.б. 

Мифопоэтиканың қалыптасуындағы В. Пропп пен О. Фрейденбергтің ролі.  

Көркем шығарманың құрылымындағы мифологиялық сюжет пен 

сарындарын пайдалану.Неомифологизмнің негізгі ерекшеліктері. Қазақстан 

ғалымдарының неомифологиялық поэтиканың дамуындағы ролі (С. 

Қасқабасов, Р. Бердібаев, Б. Байтанаев, Н. Келимбетов, Е. Тұрсынов). 

Археопоэтика әдебиеттану ғылымының саласы ретінде. Архетиптердің 

классификациясы. Археопоэтика теориясынөзекті ету және тереңдету. 

Семиотика, герменевтика, философия, мәдениеттану, психологияның 

архетип теориясына ықпалы. Архетипикалық кешендер үғымдарының 

талдамасы. Архетипикалық аспектіде жазушы көркемдік әлемін жүйелі 

талдау.  

 

Семиотика және наратология. 

Семиотика ғылыми зерттеулердің саласы ретінде. Семиотиканың 

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

семиотикалық мәдениеттанудағы семиосфера ұғымы. Таңба теориясының 

негізгі аспектілері. Семиотикадағы Мәскеу-Тарту, француз мектептері және 

олардың өкілдері. 

Нарративтің табиғаты, пішіндері және қызметтері. Нарратология және 

дискурсивтік талдау. 

Метатекст және оның көркемдік нұсқалары. Автор санасының 

ерекшелігі. Нарратология дамуындағы В. Шмид еңбектерінің мәні. 
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Онтологиялық поэтикасы. Қазақ әдебиетіндегі әдеби-эстетикалық 

пайымдаулар. 

Қазақ әдебиетіндегі эстетика мәселесінің зерттелу деңгейі. Ұлттық 

эстетиканың кенжелеп даму себептері. Эстетикаға бүгінгі көзқарас. Ұлттық 

эстетика мәселесін зерттеудегі қазіргі пайымдаулар. А.Байтұрсынов, 

Ж.Аймауытов, М.Жұмабаевтардың әдеби-эстетикалық көзқарастары. 

Философия және эстетика. Тіл білімі және әдебиеттану, психология және 

образ жасау мәселесі. Тарих және көркем бейнелеу. Әдебиеттің эстетикалық 

болмысы. Оның философиялық негіздері. Көркем шығармашылықтағы 

характер және психология ғылымы. Әдебиеттің танымдық мәні тарапындағы 

ерекшеліктері. Әдебиеттің тәрбиелік қызметін арттырудың жаңа жолдары 

мен тәсілдері. Ұлттық сананы жаңаша тәрбиелеудің, өзгертудің амалдары. 

Әдебиеттің идеологиялық мәні. 

Онтологиялық мәселелер мен мағыналы кеңістік механизмдері. 

Онтологиялық поэтикадағы болмыс, кеңістік, уақыт және қозғалыс 

концептуализациясыныің эксплициттік айрықшалануы. Көркем әдекбиеттегі 

универсум мәселесі. Н. Гартманның онтологиялық проблематикасы («жаңа 

онтология»). М. Хайдеггер және оның «фундаментальдық онтологиясы». 

Феноменология мен экзистенциализмдегі онтологиялық мәселелер. Адам мен 

ақиқаттың байланысы және бұл мәселенің әдебиеттегі көрінісі мен шешімі.  

 

Көркем шығарманың құрылымындағы мекеншақ категориясы. 

Ғылымдағы көркем уақыт пен кеңістікті зерттеудің тарихы. Көркемдік 

мекеншақ концепциясына жаратылыстану ғылымдарының әсері.  

Қазіргі әдебиеттанудағы мекеншақ мәселесі. М. Бахтин, Д. Лихачев, Д. 

Фрэнк, Ю. Лотман, В. Савельева, А. Темірболаттың концепциялары. Көркем 

шығармадағы мекеншақ категориясының қызметі. 

Көркем уақыт пен кеңістіктің ерекшелігі. Мекеншақ табиғаты және 

оның эстетикалық мазмұны.  

Әдебиеттегі мекеншақ және темпоралдық ырғақ категориялары 

(А.Б.Темірболат теориясы). Көркем мәтінді зерттеу процессіндегі 

темпоралдық ырғақтың мәні. 

 

Мінезтану, көркемдік антропология. Автор, кейіпкер және 

оқырман мәселесі.  

Мінезтанудың міндеттері мен нысаны. Клиникалық мінезтану. 

Психоаналитикалық мінезтану. Әдебиеттегі мінез типтері. Мінезтану поэтика 

мәселесі ретінде. Мінез кейіпкер ретінде. Бейне, мінез-кейіпкер. Көркем 

шығармадағы мінез ашу жолдары. Мінез және тип. Кейіпкерлер жүйесі 

мінездердің арақатысы ретінде. Баяндаушының бейнесі және оның мінезі. 

Автор және оның көркем мәтінді өмірге әкелу жолдары мен оқырман 

тілегін ескеру себептері. Образ жасау жолындағы жаңаша ізденістер. Жаңаша 

ойлау және жаңа образ сомдау жолындағы көркемдік ізеністер. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A5%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B3%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Заман өзгерістері мен бүгінгі оқырман талап, тілектерін ескеру. Қазіргі 

қазақ әдебиетінің басты міндеттері. Көркем шығармашылықтағы ізденіс 

проблемасы. Замана тудырған идеялар. Көркем шығармашылықтағы 

интеллектуалдылық сипат. Ұлттық дүниетанымдағы плюралистік 

бағыттардың көркем әдебиетке әсері. 

 

Психопоэтика. Герменевтика. Рецептивті эстетика.  

Психоаналитикалық әдебиеттану. Автор мәселесі. З. Фрейдтің 

теориясы. Көркем шығармашылықтың генезисі және түс көру теориясы. 

Өнерді қабылдау ерекшеліктері және оның теңгерту қызметі. 

Мәдениет және шығармашылық. Е.М. Мелетинский мен Г. Башлярдің 

теориялары. Ж. Лаканның концепциясы. 

Философиялық және филологиялық герменевтика. Герменевтиканың 

қалыптасуы мен даму тарихы. Герменевтиканың негізгі ұғымдары мен 

қағидалары.  

Рецептивті теория. Рецептивті эстетика. Г.М. Мучник 

концепциясындағы коммуникативтік поэтиканың мәселесі.  

Автор және оқырман. Көркем шығармадағы автор мен оқырманның 

бейнелері. Шынайы оқырман. Сыншы және оқырман. 

 

Көпшілік әдебиет: көркемдік рефлексия мәселесі. 

Әуезовтің әсемдік әлемі, талант және шеберлік. Дәстүрге айналған 

жаңашылдық және дәстүрді жойған факторлар. Жазушы талантын 

қалыптасуына қажетті өмірлік факторлар. Жазушының өмірді поэтикалық 

тұрғыдан көре білу ерекшелігі. Қазіргі кезеңдегі әдебиеттану проблемасы. 

Жазушының өмір шындығын жинақтап көркем бейнелеуі. Көркем бейне 

жасаудағы автор қиялы мен прототип маңызы.  

Көпшілік мәдениеті мен әдеби иерархия мәселесі. Әдебиет пен 

өнердегі элитарлық және антиэлитарлық концепциялар. Х.Ортеги-и-

Гассеттің теориясы. Әдеби құндылықтардың деңгейі. Көркем шығарманы 

бағалау критериялары. Әдеби иерархиялар мен абырой. Әдеби абыройдың 

ауытқуы (В.Е. Хализевтің еңбектері).  

Әдеби шығармаларды саралау. Классика. Беллетристика және көпшілік 

әдебиет. Шарттылықтың шегі. Көпшілік әдебиет жанрлары. Көпшілік 

мәдениеттің ерекшеліктері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Қазіргі замандағы әдебиеттанудың ролі.  

2. Қазіргі әдебиеттанудың даму тенденциялары. 

3. Көркем шығарманы талдаудың негізгі әдістері. 

4. Қазіргі әдебиеттегі  жанр типологиясы. 
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5. Әдеби компаративистиканың міндеттері. 

6. Шығыс және Батыс, Қазақстан және Ресей әдебиеттерін салыстырмалы-

типологиялық зерттеудің принциптері. 

7. Әдеби шығармалардағы интертекст қызметі.  

8. Қазіргі әдеби шығармалардағы миф поэтикасы және архетиптердің ролі. 

9. Наратология міндеттері. Нарратив және дискурс. 

10. Модернизм әдеби бағыт және көркемдік жүйе ретінде. 

11. ХХ ғасырдағы қазақ және орыс әдебиеттіндегі модернистік ағымдар. 

12. Көркем шығармадағы мекеншақ ролі. 

13. ХХ ғасырдағы қазақ және орыс реалистік әдебиеттіндегі типологиялық 

аналогиялар. Тұлға концепциясы. 

14. Герменевтика және коммуникативтік поэтика. 

15. Әдеби иерархиялар. Қазіргі замандағы классикалық және көпшілік 

әдебиеттің ролі.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Әдеби шығарманың тағдыры.  

2. Модернизм және реализм. 

3. Семиотика. Көркем шығарманың таңбалық табиғаты. 

4. Қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі негізгі бағыттар мен ағымдар. 

5. Реализм және неореализм. 

6. Көркем шығармадағы түс көру қызметі.  

7. Көркем шығарманы түсіндіру.  

8. Көркем шығармадағы автор және оқырман образы. 

9. Көпшілік әдебиеттің ролі.  

10. Көпшілік әдебиет және беллетристика. 

11. Қазақстандағы қазіргі прозаның жанрлық жүйесі.  

12. Көркем шығармадағы баяндаушының бейнесі.  

13. Көркем шығармадағы миф қызметі.  

14. Қазақ және орыс әдебиетін салыстырмалы-типологиялық талдау.  

15. Көркем шығармадағы нарратив ерекшеліктері.  

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: 

 

Негізгі: 

1. Атымов М. Қазақ романдарыны поэтикасы. –Алматы: Ғылым, 2002. 

2. Ахметов К. Әдебиеттануға кіріспе. Оқу құралы. – Қарағанды: Аркоң, 

2004. 

3. Базарбаев М. Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы. –Алматы: Жазушы, 

2003. 

4. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. – Алматы: Ғылым, 2001. 
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5. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы; Қазақ университеті, 2002. 

6. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 

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

литературе. – Алматы: Ценные бумаги, 2009. 

8. Темирболат А.Б. Поэтика литературы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011. 

9. Темирболат А.Б. Проблема хронотопа в современной прозе. – 

Алматы: Ценные бумаги, 2003. 

10. Теория литературы: История русского и зарубежного 

литературоведения: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. – М.: Флинта: Наука, 

2011. 

11. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. Учебное пособие 

для студентов. – М.; Аспект Пресс, 2001. 

12. Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся 

по сравнительной и сопоставительной филологии / сост. Я.Г. Сафиуллин, 

В.Р. Аминева, А.З. Хабибуллина. – Казань: КГУ, 2010. 

13. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: 

Академия, 2006. 

14. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2005. 

15. Художественная антропология и творчество писателя / Под ред. 

В.В. Савельевой, Л.И. Абдуллиной. – Усть-Каменогорск-Алматы, 2007. 

16. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. – М.: Флинта, 

2010. 

17. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское 

литературоведение. – М.: Языки славянской культуры, 2011. 

 

Қосымша: 

1. Ауэзов М. Мысли разных лет. Собрание сочинений. – Алматы: 

Ғылым, 2005. 

2. Борев Ю. Эстетика. – М.: Академия, 2006. 

3. Дәдебаев Ж. Жазушы еңбегі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. 

4. Джуанышбеков Н. Проблемы современного сравнительного 

литературоведения. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. 

5. Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. – М.:Intrada, 

2004. 

6. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – М.: 

Академия, 2007. 

7. Иконникова Е.А. Краткий словарь метафизической поэтики. – 

Южно-Сахалинск: СахГУ, 2000. 

8. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М.: 

Издательство имени Сабашниковых, 2001. 

9. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М.: Наука, 2001. 

10. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – СПб.: Азбука, 2002. 
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11. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М.; Когито-Центр, 2006. 

12. Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции / 

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

2012. 

13. Сегал Д. Пути и вехи. Русское литературоведение в двадцатом веке. 

М.: Водолей, 2011. 

14. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. М., 2007. 

15. Степанов Ю.С. «Интертекст», «Интернет», «интерсубъект» (К 

основаниям сравнительной концептологии) // Известия РАН. Серия 

литература и язык. Т.60, № 1. – М.: Наука, 2001. 

16. Холиков А.А. Биография писателя как жанр. – М.: ЛИБРОКОМ, 

2010. 

17. Художественная антропология. Теоретические и историко-

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

М.: МАКС Пресс, 2011. 
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AOM 5301 – ӘДЕБИЕТТАНУДЫҢ ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

(бейінді даярлық) 

 

Көлемі 3 кредит 

 

Авторлар: 

Темірболат А.Б. –  филология ғылымдарының докторы, профессор, 

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Қалқабаева С.Ә. – филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

 

Пікір жазғандар: 

Абдулина А.Б. – филология ғылымдарының докторы профессор, әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

Орда Г. – филология ғылымдарының докторы, доцент, М.О. Әуезов 

атындағы Әдебиет және өнер институты 

 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

«Әдебиеттанудың өзекті мәселелері» пәні – гуманитарлық 

ғылымдарының магистрін дайындау үшін және  «6M021400 – Әдебиеттану» 

мамандығы бойынша филология факультеттеріндегі магистратурада 

оқылатын негізгі пән. Бұл пән қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық пен 

категориялық аппараты, даму тенденциялары, кәсіби тәсіл арқылы әдеби 

деректерді зерттеу туралы түсінік береді және соңғы жылдары жарық көрген 

монографиялармен, зерттеу мақалаларымен 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 өзекті мәселелері» пәнін оқыту нәтижесінде 

магистрант  

- білуі тиіс: қазіргі әдебиеттанудың бағыттары, даму тенденциялары 

мен стратегиясын, көркем шығарманы талдау әдістері мен тәсілдерін; 

филология ғылымының ұғымдары мен категорияларын, басқа ғылымдармен 

әдебиеттанудың байланыстарын; қазіргі әдебиеттанудың негізгі теориялары 

мен концепцияларын; негізгі библиографиялық дереккөздерін және іздестіру 

жүйелерін; 

- игеруі тиіс: көркем шығармаларын талдау; әдебиеттанушылық 

мәселелерді жан-жақты талдау; әдебиет теориясы мен тарихы бойынша өз 

қорытындыларын жазба және ауызша түрде жеткізу; әртүрлі мәтіндерді жазу 
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(аннотация, түсіндірме, ғылыми деректерге шолу, реферат, пікір, т.б.); қазіргі 

әдебиеттанудың теориялары мен концепцияларын қолдану. 

- дағдылануы тиіс: әртүрлі әдістер мен тәсілдер арқылы 

жазушылардың шығармаларын талдау; дәстүрлі және инновациялық 

технологияларды қолдану негізінде әдеби және тіл деректерін жинау және 

талдау; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация, реферат және 

библиографияны дайындау; библиографиялық сипаттаманы; баяндама мен 

хабарламаны жасау; өз зерттеулерін жазба, ауызша және виртуалды 

(ақпараттық желілерде орналастыру) түрде ұсыну. 

Аталған пәнді оқығанға дейін өтілген пәндер тізімі 

(пререквизиттер): әдебиеттануға кіріспе, әдебиет теориясы, қазақ 

әдебиетінің тарихы, орыс әдебиетінің тарихы, әлем әдебиетінің тарихы, 

әдеби сынның тарихы, риторика, философия. 

Аталған пәнді оқығаннан кейін пәндер тізімі (постреквизиттер): 

әдебиеттанудағы мектептер мен бағыттар. 

Пәнді оқу барысында алған білімін қолдану жолдары: Аталған 

курсты оқу барысында алған білім нәтижелерін магистрант магистрлік 

диссертация жазғанда, ғылыми зерттеуге бағытталған мақалалар жазғанда 

және әдебиеттану саласында кәсіби қызмет еткенде пайдалана алады.  

 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

№ 

п/п 

Тақырып 

1. Теориялық әдебиеттанудың дәстүрлі және жаңа парадигмалары.  

2. Қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері. 

3. Қазіргі ғылымдағы проза, поэзия, драматургияның көркемдік сипатына 

тән өзгерістер.  

4. Жанрлар жүйесі. 

5. Компаративистиканың өзекті мәселелері. 

6. Батыс және Шығыс әдебиеттерінің байланысы мәселесі. 

7. Интертекстуалдық: негізгі концепциялар. 

8. Қазақстандағы қазіргі әдеби сын. Әдебиеттанудағы гендерлік 

зерттеулер. 

9. Мифопоэтика және археопоэтика.  

10. Көпшілік әдебиет: көркемдік рефлексия мәселесі. 
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ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – қазіргі әдебиеттанудың даму тенденцияларын ашу; 

көркем шығармалар мен әдеби құбылыстарды зерттеудің ғылыми әдістермен 

таныстыру. 

Пән оқыту міндеттері: 

1) отандық және шетелдік әдебиеттанудың даму тендециялары мен 

заңдылықтарын зерттеу;  

2) көркем шығармаларды талдау және түсіндірудің жолдары мен 

әдістерін меңгеру;  

3) қазіргі әдебиеттанудың негізгі бағыттары мен мәселелерін анықтау; 

4) ғылыми зерттеудің әдістемесі аясындағы магистранттардың білімін 

тереңдету. 

«Әдебиеттанудың өзекті мәселелері» 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 өзекті мәселелері 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 зерттеулердегі инновациялық әдістер мен тәсілдер. 

Пәнаралық зерттеулер. 
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НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Теориялық әдебиеттанудың дәстүрлі және жаңа парадигмалары.  

Әдебиет пен өнердің дағдарыс мәселесі. Теориялық әдебиеттанудың 

дәстүрлі әлеуметтік-тарихи парадигмасы. Классикалық және 

постнеклассикалық әдебиеттану. Теориялық әдебиеттанудың инновациялық, 

компаративистикалық, интертекстуалдық, гендерліқ, семиотикалық, 

нарратологиялық, дискурсивтік, постмодернистік, онтологиялық, 

герменевтикалық, психопоэтикалық, мекеншақты парадигмалары. 

Қазіргі әдебиеттанудың міндеттері мен мақсаттары. Әдебиеттанудың 

гуманитарлық және әлеуметік ғылымдармен байланысы. ХХ-ХХІ ғасырдағы 

әдебиеттің даму тенденциялары. 

 

Қазіргі әдебиеттанудың әдіснамалық мәселелері.  
Әдебиеттанудың әдіснамалық аппаратының генезисі мен эволюциясы. 

Еуропа әдебиеттануындағы өмірбаяндық, мифологиялық әдістердің, әдеби 

компаративистиканың қалыптасу мен дамуы. Гримм ағайындыларының 

мифологиялық теориясы, Т. Бенфейдің кірме теориясы, Г. Пауль мен В. 

Перетцтің текстологиялық әдісі, Ш. Сент-Бев пен Г. Брандестің өмірбаяндық 

әдісі, А. Потебняның психологиялық әдісі, З. Фрейд концепциясы, И. Тэнның 

мәдени-тарихи әдісі. Жаратылыстану ғылымдарының өркендеу және 

«сандық» әдістері, формалистіқ, структуралистік әдістер және олардың ХХ 

ғасыр басындағы гуманитарлық ғылымындағы өрістету. Әлеуметтік-тарихи 

әдіс. Әдебиеттің ұлттық сипаты. 

Қазіргі әдебиеттану және әдебиетті зерттеу жаңа технологиялары мен 

әдістері (интертекстуалдық, деконструкция, постструктурализм, пәнаралық 

зерттеулер, семиотикалық зерттеулер).  

 

Қазіргі ғылымдағы проза, поэзия, драматургияның көркемдік 

сипатына тән өзгерістер.  
Поэзия және проза. Көркем тілдің ерекшеліктері. Қазіргі проза. 

Реалистік проза. Модернизм және постмодернизм прозасының негізгі 

принциптері мен өзгешілігі. Неомифологизм және неомифологиялық сана. 

Еуропа жазушыларөмодернистердің шығармаларындағы «Иллюзия / 

шынайылық» мәселесі. Шығарманың сюжеті мен стилі. Фабула ролі. 

Шығармалардың синтаксистік және лексикалық ерекшеліктері. Мәтіндердің 

прагматикасы мен семантикасы. Көркем шығарманы қабылдау мәселесі. 

«Сана ағыны» әдебиеті.  

Поэзиядағы ырғақ мәселесі. Өлеңнің логаэдизациясы мен 

вестернизация мәселесі. Лирика жанрларының тарихи поэтикасы. Поэзия 

жанрларының бинарлық типологиясы. Қазіргі поэзиясының жанрлар жүйесі. 

Қазіргі поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылық мәселесі. Қазақстан 

әдебиетіндегі лирикалық жанрлар. 
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Драмалық шығармаларының көркемдік ерекшелігі. Драмалық 

шығарманың құрылымы. Драмалық кейіпкер. Қазіргі драматургияның даму 

тенденциялары. 

 

Жанрлар жүйесі.  
Әдеби тектері туралы негізгі концепциялар (М. Бахтин, Л. Тимофеев, 

Я. Эльсберг, Г. Поспелов, В. Хализев, З. Кабдолов, Р. Нургали). 

Әдебиеттанудың тарихи дамуындағы тектер жүйесі. Әдебиетті текке бөлу 

принциптері. Әдеби тектердің генезисі. 

Әдеби жанрдың ұғымы. Жанр және стиль. Пародия принципы және 

әдеби эволюцияның механизмдері. Жанрлар жүйесі. Жанрлық мазмұн және 

жанрлық пішін. Жанр типологиясының мәселелері. Жанрлық 

конфронтациялар мен дәстүрлер. 

Жанрлық топтардың типологиясы. Мифологиялық жанрдағы негізгі 

жанрлық пішіндер. Онологиялық жанрдың жанрлық пішіндері. Эппикалық 

жанрлар. «Сафар-наме» жанры, оның тарихи дамуы. Роман жанрдың 

сипаттамасы. Эссе жанры. 

Драмалық шығармаларының жанрлық жүйесі. Драмалық 

шығармаларының жанрлық типологиясының негізгі принциптері. Драмадағы 

автордың ролі. Драмалық әрекет. Конфликт табиғаты. Қазақ және орыс 

драмадағы жанрлық топтар. 

Әдеби тек ретіндегі лириканың ерекшелігі. Лирика жанрлардың дамуы 

тарихы. Лирика жанрлар типологиясының принциптері. Лиро-эпикалық 

жанрлар. Лирикалық және фольклордық эпос. Мениппея және эпопея 

жанрлары. 

 

Компаративистиканың өзекті мәселелері. 

Салыстырмалы-типологиялық және салыстырмалы-тарихи әдістер.Д. 

дюришин концепциясындағы салыстырмалы әдебиеттанудың мақсаты мен 

міндеттері. Қазіргі салыстырмалы әдебиеттанудағы әдебиеттердің 

типологиялық-қарым-қатынас байланыстары (А. Веселовский, Д. Дюришин, 

А. Дима, В. Жирмунский, М. Алексеев, Н. Конрад, Л. Чернец, М. Маданова, 

т.б.). Рецепция формалары. 

Казіргі әдеби компаративистиканың ұғымдық және категориялық 

аппараты. Әдеби конвергенциялар. Интегралдық рецепция формалары 

(аналогиялар, параллельдер (аллюзия, кірме, стилизация, филиация, плагиат, 

адаптация, аударма) және дифференциалдық рецепция формалары (пікір-

талас, сықақ, травести, булеск).  

 

Батыс және Шығыс әдебиеттерінің байланысы мәселесі. 

Ағарту дәүрдегі мәдениеттің типологиялық ерекшеліктері. Әдеби 

бағыттар мен ағымдар. Шығыс және орыс ағарту. Орта Азия, Қазақстан және 
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Ресей әдебиеттердегі ағартушылық реализмнің ерекшелігі. Қазақ 

жазушылары. 

Батыс және Шығыс романтизмінің типологиялық ерекшеліктері. 

Романтизм бағытының генезисі және даму кезеңдері. Шығыс және қазақ 

әдебиеттерінің даму заңдылықтары. ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасыр 

басындағы Қазақстан әдебиетіндегі мәдени-тарихи дәуірлердің типологиялық 

ерекшеліктері. Магауиа Құнанбаевтың романтикалық поэмалары. Шәкәрім 

Құдайбердиев шығармашылығындағы романтикалық тенденциялар. ХХ 

ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі романтизм бағыты. 

ХХ ғасыр әлем әдебиетіндегі неоромантизм. С. Экзюпери, Э. 

Хемингуэй, Р. Роллан, А. Горький, Л. Андреев. А. Блок, С. Есенин, Н. 

Гумилев, А. Ахматова, М. Цветаеваның романтикалық-фантастикалық 

әлемдер. 

Модернизмнің типологиялық ерекшеліктері. Қазақ және орыс 

әдебиетіндегі модернистік тенденциялар. Қазақ және орыс әдебиетіндегі 

модернистік ағымдар. Қазақ және орыс әдебиетіндегі реалистік ағымдар мен 

аналогиялар. 

 

Интертекстуалдық: негізгі концепциялар. 

«Мәтін» ұғымның мазмұны. Мәтін филология ұғымы ретінде. Мәтін 

семиотика және мәдениеттану ұғымы ретінде. Постмодернистік 

концепцияларындағы мәтін ұғымы. Бүкпе мән және контекст. Интертекстің 

философиялық негіздері. Аналитикалық философия. Логикалық позитивизм. 

Аналитикалық философияның принциптері. Қиял философиясы.  

ХХ ғасыр прозасындағы интертекст ерекшеліктері. Деконструкция – 

интертекст зерттеу стратегиясының бірі. Авторлық емес «жаттанды сөз». 

Мәтіннің ішіндегі мәтіндер иерархиясы. Мәтіндердің құрылымдық 

пішіндерінің типологиясы. Прозалық шығармаларындағы интертекст 

поэтикасы. 

Ықтимал әлемдердің семантикасы. Мәтін автор мен оқырманның және 

мәдени контекстің диалогы ретінде. Неомифилогиялық сана. Цитата, 

аллюзия. Реминисценция. Структуралистік, постструктуралистік, 

генеративтік поэтикадағы интертекст. 

 

Қазақстандағы қазіргі әдеби сын. Әдебиеттанудағы гендерлік 

зерттеулер.  
Әдеби сынның ролі мен мәні. Әдеби сынның негізгі бағыттар мен 

көркем шығармашылықтан талап ететін басты критерилер. Ел өміріндегі 

қоғамдық-саяси өзгерістердің әдеби сынға әсері. Әдебиеттің қондырма 

ретіндегі қызметі және оның коммунистердің идеологиялық құрал ретінде 

пайдалануы. Өкіметтің қаулы-қарарлары мен түрлі әдеби одақтар мен 

ұйымдардың пайда болу, құрылу себептері. Кеңес дәуіріндегі әдеби сынның 

қазақ әдебиетінің дамуындағы рөлі. Әдеби сынның ұлттық мұраларымызды 
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зерттеу мен дамытуды тежеудегі қызметі. Қазақ әдеби сынының өркендеу 

кезеңдері және көркемдік ізденістерді жан-жақты талдаудағы орны. Кәсіби 

сыншылықтың жетілуі және әдеби процесс. Қазақ әдеби сынының қазіргі 

жай-күйі. Сынның көркем шығармашылық процеске әсері. Қазіргі әдеби 

сындағы әр түрлі ұстанымдар. Қазіргі сындағы тоқыраушылықтың сыры мен 

сипаты. Ұлттық әдеби сынның болуы мүмкіндігі және оған ғылыми-

деректілік тұрғысынан берілер жауап. 

Қазіргі Батыс Еуропадағы феминистік сана. Әдебиеттің құндылықтар 

жүйесі. «Әйел» әдебиетінің пайда болуы. «Әйел» әдебиетінің жанрлары. 

Феминистік қозғалыстың әлеуметтік сын бағыты. Феминистік 

әдебиеттанудың ролі мен мәні. Әдебиеттегі гендер мәселесінің теориясы. 

Қазақстан әдебиеттанудағы «әйел» әдебиетінің зерттелуі. Э. Шоре, Ю. 

Кристева, Э. Сиксу, Л. Иригарай, С. Кофман, Э. Шоуолтер, Ф. Исмаилова 

еңбектеріндегі феминистік әдебиеттанудың мәселелері. 

 

Мифопоэтика және археопоэтика.  
Классикалық және архаикалық мифтің зерттеулуін өзекті ету. 

Мифопоэтикалық сананы зерттеу тәсілдері: психоаналитикалық, юнгианның, 

салттық-мифологиялық (Б. Малиновский, Дж. Фрейзер), символикалық (Э. 

Кассирер), этнографиялық (Л. Леви-Брюль), структуралистік (К. Леви-Строс, 

М. Элиаде, В. Тернер), поструктуралистік (Р. Барт, М. Фуко) және т.б. 

Мифопоэтиканың қалыптасуындағы В. Пропп пен О. Фрейденбергтің ролі.  

Көркем шығарманың құрылымындағы мифологиялық сюжет пен 

сарындарын пайдалану.Неомифологизмнің негізгі ерекшеліктері. Қазақстан 

ғалымдарының неомифологиялық поэтиканың дамуындағы ролі (С. 

Қасқабасов, Р. Бердібаев, Б. Байтанаев, Н. Келимбетов, Е. Тұрсынов). 

Археопоэтика әдебиеттану ғылымының саласы ретінде. Архетиптердің 

классификациясы. Археопоэтика теориясынөзекті ету және тереңдету. 

Семиотика, герменевтика, философия, мәдениеттану, психологияның 

архетип теориясына ықпалы. Архетипикалық кешендер үғымдарының 

талдамасы. Архетипикалық аспектіде жазушы көркемдік әлемін жүйелі 

талдау.  

 

Көпшілік әдебиет: көркемдік рефлексия мәселесі. 

Әуезовтің әсемдік әлемі, талант және шеберлік. Дәстүрге айналған 

жаңашылдық және дәстүрді жойған факторлар. Жазушы талантын 

қалыптасуына қажетті өмірлік факторлар. Жазушының өмірді поэтикалық 

тұрғыдан көре білу ерекшелігі. Қазіргі кезеңдегі әдебиеттану проблемасы. 

Жазушының өмір шындығын жинақтап көркем бейнелеуі. Көркем бейне 

жасаудағы автор қиялы мен прототип маңызы.  

Көпшілік мәдениеті мен әдеби иерархия мәселесі. Әдебиет пен 

өнердегі элитарлық және антиэлитарлық концепциялар. Х.Ортеги-и-

Гассеттің теориясы. Әдеби құндылықтардың деңгейі. Көркем шығарманы 
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бағалау критериялары. Әдеби иерархиялар мен абырой. Әдеби абыройдың 

ауытқуы (В.Е. Хализевтің еңбектері).  

Әдеби шығармаларды саралау. Классика. Беллетристика және көпшілік 

әдебиет. Шарттылықтың шегі. Көпшілік әдебиет жанрлары. Көпшілік 

мәдениеттің ерекшеліктері. 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 
1. Қазіргі замандағы әдебиеттанудың ролі.  
2. Қазіргі әдебиеттанудың даму тенденциялары. 
3. Көркем шығарманы талдаудың негізгі әдістері. 
4. Қазіргі әдебиеттегі  жанр типологиясы. 
5. Әдеби компаративистиканың міндеттері. 
6. Шығыс және Батыс, Қазақстан және Ресей әдебиеттерін салыстырмалы-
типологиялық зерттеудің принциптері. 
7. Қазіргі әдеби шығармалардағы миф поэтикасы және архетиптердің ролі. 
8. Модернизм әдеби бағыт және көркемдік жүйе ретінде. 
9. Көркем шығармадағы мекеншақ ролі. 
10. Әдеби иерархиялар. Қазіргі замандағы классикалық және көпшілік 
әдебиеттің ролі.  

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТАН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 
1. Әдеби шығарманың тағдыры.  
2. Модернизм және реализм. 
3. Семиотика. Көркем шығарманың таңбалық табиғаты. 
4. Қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі негізгі бағыттар мен ағымдар. 
5. Реализм және неореализм. 
6. Көркем шығармадағы түс көру қызметі.  
7. Көркем шығарманы түсіндіру.  
8. Көркем шығармадағы автор және оқырман образы. 
9. Көпшілік әдебиеттің ролі.  
10. Көпшілік әдебиет және беллетристика. 
 

МАГИСТРАНТТЫҢ ОҚЫТУШЫМЕН ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА 

ҰСЫНЫЛАТАН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 
1. Қазіргі замандағы жазушы мен сыншының ролі.  
2. Реализм және неореализмнің эстетикасының негізгі тұжырымдары. 
3. Көркем шығарманың семиотикалық талдау. 
4. Қазіргі Қазақстан әдебиетіндегі негізгі бағыттар мен ағымдар. 



23 

 

5. Қазақ жазушыларының шығармаларындағы модернистік және 
постмодернистік тенденциялар. 
6. Роман жанрының ерекшеліктері.  
7. Көркем шығарманы қабылдау.  
8. Көркем шығармадағы уақыт пен кеңістік категориялары. 
9. Көпшілік және классикалық әдебиет.  
10. Көпшілік әдебиет шығармаларының жанрлары мен құрылымы. 

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі: 
1. Атымов М. Қазақ романдарыны поэтикасы. – Алматы: Ғылым, 2002. 
2. Ахметов К. Әдебиеттануға кіріспе. Оқу құралы. – Қарағанды: Аркоң, 

2004. 
3. Базарбаев М. Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы. –Алматы: Жазушы, 

2003. 
4. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. – Алматы: Ғылым, 2001. 
5. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы; Қазақ университеті, 2002. 
6. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 
7. Темирболат А.Б. Категории хронотопа и темпорального ритма в 

литературе. – Алматы: Ценные бумаги, 2009. 
8. Темирболат А.Б. Поэтика литературы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011. 
9. Темирболат А.Б. Проблема хронотопа в современной прозе. – 

Алматы: Ценные бумаги, 2003. 
10. Теория литературы: История русского и зарубежного 

литературоведения: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. – М.: Флинта: Наука, 
2011. 

 

Қосымша: 
1. Ауэзов М. Мысли разных лет. Собрание сочинений. – Алматы: 

Ғылым, 2005. 
2. Борев Ю. Эстетика. – М.: Академия, 2006. 
3. Дәдебаев Ж. Жазушы еңбегі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. 
4. Джуанышбеков Н. Проблемы современного сравнительного 

литературоведения. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. 
5. Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. – М.:Intrada, 

2004. 
6. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М.: 

Издательство имени Сабашниковых, 2001. 
7. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. – СПб.: Азбука, 2002. 
8. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М.; Когито-Центр, 2006. 
9. Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции / Под 

общ. ред. О.А. Клинга и А.А. Холикова. – М.-СПб.: Нестор-История, 2012. 
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10. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. – М: 
Высшая школа, 2007. 

11. Степанов Ю.С. «Интертекст», «Интернет», «интерсубъект» (К 
основаниям сравнительной концептологии) // Известия РАН. Серия 
литература и язык. Т.60, № 1. – М.: Наука, 2001. 

12. Холиков А.А. Биография писателя как жанр. – М.: ЛИБРОКОМ, 
2010. 

13. Художественная антропология. Теоретические и историко-
литературные аспекты / Под ред. М.Л. Ремневой, О.А. Клинга, А.Я. Эсалнек. 
М.: МАКС Пресс, 2011. 

14. Художественная антропология и творчество писателя / Под ред. 
В.В. Савельевой, Л.И. Абдуллиной. – Усть-Каменогорск-Алматы, 2007. 

15. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское 
литературоведение. – М.: Языки славянской культуры, 2011. 
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ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Поэтика әдебиеттану ғылымының маңызды саласы саналатындықтан 

«Әдебиет поэтикасының өзекті мәселелері» деп аталатын пән жоғары оқу 

орындарының магистранттары сатысында оқытылатын негізгі пәндердің бірі. 

Бұл пәнді оқу арқылы көркем шығарма мәтіні құрылымының 

заңдылықтарын, көркем мәтін тілінің бейнелеу құралдарын, тәсілдерін 

жіктеп топтастыру шарттарымен танысып, сюжет пен композиция, мазмұн 

мен пішін, тек пен түр, әлем әдебиеті мен ұлттық әдебиеттің даму үрдістерін, 

көркемдік әдіс мәселелерін айқын тануға теориялық бағыт-бағдар алатын 

болады. Поэтика мәселесіне қатысты зерттеушілердің құнды пікірлерімен, 

маңызды еңбектермен танысады. Автор мен оқырман, автор бейнесі 

мәселелерін қарастырып, көркем мәтіндегі диалогтық формаларды терең 

талдау әдістерін жетілдіруге, әдебиет және миф, мифтік сана ұғымы, мәтін 

құраушының архаикалық қызметі мәселесі талдауға, проза теориясының 

негіздері: баяндау типтерін кеңінен саралап, түсіндіруге, әдебиеттің тектері 

мен түрлерін, тек пен түрдің шығу тарихын пайымдауға, эпос және 

лириканың, поэзия мен прозаның тарихи,типологиялық ара қатысын ашып 

талдауға, әдебиеттану ғылымындағы жанр типологиясын  зерделеуге мән 

беріледі. Көркем сөз шығармашылығының өзіндік болмысын, эстетикасы 

мен психологиясын, қоғамдық функциясын, мазмұнын талдаудың 

методологиясы мен методикасын меңгерту көзделеді. Бүгінгі таңдағы 

әдебиеттану ғылымында көркем шығарма поэтикасын қарастырудың 

жолдары мен әдістерін қарастырады. Осы күнгі поэзиядағы тың ізденістер, 

көркем прозадағы жаңа ағымдар, шығарма мәтінінің ішкі заңдылықтары 
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жайы қарастырылады. Көркемдік тіл ерекшеліктері, әдеби шығарманың 

идеялық-көркемдік бітім-сипаттарымен ұштастырыла қарастырылады.  

«Әдебиет поэтикасының өзекті мәселелері» пәнін оқу нәтижесінде 

игерілетін білімі және құзыреттілігі 

білуге тиіс:  
– поэтика саласындағы ғылыми зерттеу еңбектерін,  

– көркем әдебиеттің сфецификасы мен оның эстетикалық 

құрылымын; 

– Көркем шығарма поэтикасын зерттеудің негізгі әдістерін; 

– поэтикалық тұрғыдан зерттеудің принциптері мен ұстанымдарын; 

– қазіргі әдебиеттанудың методологиялық аппаратын т.б.  

 

игеруі тиіс:  

– көркем шығарманы поэтикалық тұрғыдан зерттей білуді; 

– әдеби туындыға эстетикалық әсер дарытып тұрған        

құндылықтарды   айқындай алуды; 

–  жазушының стильдік ерекшеліктерін тани білуді; 

–  көркем шығарманы кешенді талдауды, интерпретациялауды, 

бағалай  білуді; 

–  көркем шығармаға объективті және субъективті пікір айта  білуді; 

– әдеби шығармашылықты зерттеу үдерісінде, талдауда қазіргі 

ғылыми теориялар мен тұжырымдарды қолдана білуді 

дағдылануы тиіс: 

– әдеби теориялық білімді зерттеуде барынша қолдана білуге; 

– көркем шығарманы зерттей талдап оқуға; 

– ғылыми, әдеби-сын зерттеу жұмыстарын жаза білуге; 

– пәнаралық зерттеулер жүргізуге; 

– әртүрлі ғылым салаларының, ғылыми мектептер мен бағыттардың 

жетістіктеріне сүйенуге; 

– ғылыми болжамдар негіздеуге және ұсынуға; 

– зерттеу мақсаттарын қою мен зерттеудің тиімді әдістерін қолдана 

білуге; 

Алдыңғы өтілген пәндер тізімі: әдебиеттануға кіріспе, әдебиет тарихы, 

әдебиет теориясы, текстология,  жанр типологиясы, көркем әдебиет 

психологизмі 

Кейін өтілетін пәндер тізімі: көркем мәтінді әдеби редакциялау, қазіргі 

салыстырмалы әдебиеттанудың мәселелері, әдеби даму заңдылықтары.  

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

  

р/с Тақырып 

    1 Поэтика – филологиялық пән. Әдебиет теориясы және поэтика. 

Поэтика және  риторика.Поэтика және герменевтика 
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    2 Әдебиет және эстетика. Эстетикалық ойлау табиғаты. 

3 Көркемдік таным. Көркем ойлаудың өзіндік табиғаты  

4 Автор және оқырман. Автор бейнесі. 

5 Образ- өнердегі көркемдік мазмұнды берудің формасы,оның 

спецификасы. Сөздік образдардың мазмұндық ерекшеліктері.  

6 Дүниетаным және шығармашылық. Әдеби дарындылық. Оның 

көрінуі мен дамуының жағдай шарттары. Суреткер болмысын 

даралайтын қасиеттер.  

     7 Әдеби шығармадағы мазмұн мен форма.Идеялық мазмұнның формаға 

қарағанда жетекші ролі.Көркем форманың ролі. 

8 Мифопоэтика және архопоэтика. Неомифологизм 

9 Көркем шығарманың құрылымы. Сюжет пен композиция поэтикасы. 

Сюжет және тартыс. 

10 Көркем тіл. Ойды ажарлау түрлері. Кейіпкерді сөз арқылы сипаттау, 

типтендіру, даралау.  

11 Әлемдік әдебиеттану ғылымындағы жанр типологиясы және әдеби 

процесс.Әдебиетті жанрға жіктеу принциптері 

    12 Өмір шындығы және көркем шындық. Әдебиеттегі кеңістік және 

уақыт проблемасы.  

13 Көркем әдебиетті поэтикалық тұрғыдан зерттеудің кейбір тәсілдері. 

Көркем шығарманы талдау методологиясы. 

    14 Әдеби стиль. Қаламгер және стиль. 

    15  Әдеби процесс. Көркем әдебиеттің даму заңдылықтары. Көркемдік 

әдіс. Әдеби ағымдар мен бағыттар. Қазіргі әдеби процестегі жаңа 

үрдістер. 

 

ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Пәннің мақсаты – әдебиеттану ғылымының поэтика саласы жайында 

кең де жан-жақты  теориялық мәліметтер бере отырып, поэтиканың зерттеу 

объектісін таныту. Поэтикалық зерттеу  көркем шығарманы тұтастықта 

қарастырып, оның эстетикалық құндылықтарын айқындайтындығын 

ұғындыру. Көркем әдебиеттің поэтикалық ерекшеліктері бейнелеу 

құралдары, көркемдік тәсіл, образды ойлау, образдылық, көркем ойлаудағы 

даралық, стиль, жанрлық түр т.б. мәселелермен байланыста көрініс 

алатындығын таныту. Көркем шығарманың поэтикалық ерекшелігін 

айқындай алып, поэтикалық тұрғыдан зерттей білуге бейімдеу. 

Пәннің міндетіне мына мәселелер кіреді: 

Көркем шығарманы  поэтикалық тұрғыдан толық зерттей білуге, әдеби 

туындыға эстетикалық құндылық дарытып тұрған суреткердің көркемдік 
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амал-тәсілдерін айқындай алуға үйрету. Алған білімдерін тәжірибеде 

пайдалана алуға жаттықтыру.  

Пәннің зерттеу нысанына әдеби туынды, поэтика саласындағы ғылыми 

зерттеулер, поэтикалық тұрғыдан зерттеудің принциптері мен ұстанымдары, 

ғылыми зерттеу әдістері, жаңа ғылыми пайымдаулар мен түсініктер кіреді. 

Пәннің зерттеу әдісі: аталған курс ғылыми дайындықты талап ететін 

күрделі пән болғандықтан оны оқып-үйрену үшін мынадай ғылыми әдістерді 

меңгерген жөн:  

– Талдау әдісі; 

– Интерпретация, бағалау; 

– Салыстырмалы-типологиялық әдіс; 

– Жүйелеу әдісі; 

– Аналитикалық, синтетикалық; 

– Кешенді әдіс. 

Аталған пән ғылымының басқа ғылымдар арасында алатын орны 

мен қызметі. Әдебиет поэтикасының өзекті мәселелері 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.  

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Поэтика - филологиялық пән. Әдебиет теориясы және поэтика. 

Поэтика және риторика. Поэтика және герменевтика. Әдебиет поэтикасы- 

әдебиеттану ғылымындағы барлық ұғым-түсініктерді анықтап, жүйелеуші 

негізгі, жетекші саланың бірі. Поэтика – әдебиеттанудың ең көне ғылым 

саласы. Поэтика жайындағы маңызды еңбектер. Поэтика – филологиялық 

пән. Әдебиет поэтикасының басқа пәндермен байланысы. Әдебиет теориясы 

және поэтика. Әдебиет теориясының саласы ұғымындағы поэтика. 

Поэтиканың салалары: жалпы поэтика, жеке поэтика, тарихи поэтика. 

Нормативті поэтика, баяндау поэтикасы. Поэтиканың мақсаты мен зерттеу 

объектілері. Поэтика және  риторика. Поэтика және герменевтика.  

 

Әдебиет және эстетика. Эстетикалық ойлау табиғаты. Әдебиет - 

өнердің негізгі түрлерінің бірі. Өнер түрлеріне тән негізгі ерекшеліктер. 

Өнердің суреттеу пәні. Өнердің суреттеу амалдары мен құралдары. Өнердің 

туындысын қабылдаудың сырлары. Әдебиеттің қоғамдық сананың айрықша 

бір саласы ретіндегі қызметі. 

Әдебиеттің сыры мен сипаты. Сөз өнерінің образды бейнелеудегі  

өзгешелігі. Әдеби туындыны жасаушы суреткер шеберлігі туралы ғылыми 
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тұжырымдар. Қаламгердің әлеуметтік тұлғасы. Әдебиеттің халықтығы 

туралы ұғым. Әдебиеттің ұлттық сипаты. Көркем шығарманың қоғамдық 

мәні. Таным тарапындағы қызметі. Тәрбиелік мәні. Сөз өнерінің эстетикалық 

сипаты. Әдебиеттің көркемдік мәні. Ондағы бейнелілік, суреттілік қасиетінен 

туындайтын, адамның эстетикалық сезімі. 

 

Көркемдік таным. Көркем ойлаудың өзіндік табиғаты.  Көркемдік 

таным. Көркемдік танымның пәні. Өнердің әр түріндегі көркем образ 

жасаудың өзіндік құрал-тәсілдері. Әдеби образ жасаудағы негізгі құрал 

ретіндегі- сөздің, сөйлеу тілінің танымдық-эстетикалық мүмкіндіктері. 

Шындықты көркемдік тұрғыда танудың ортақ заңы ретіндегі өмірді 

шығармашылық типтендіру процесі, оның өзіндік ерекшелігі. Сөздік 

образдардың мазмұндық ерекшеліктері: / живопись және музыкалық 

образдармен салыстырғанда/, өмірді оның динамикасында кең қамти алуы, 

адам характерін қоғам өмірі, табиғатпен түрлі байланысында, эволюциялық 

тұрғыда аша алу қасиеті, адамдардың ойлау және сөйлеу әрекетін іске асыра 

алу ерекшеліктері Өмірдегі образды бейнелеудің абстрактылы және 

түсініктеме түріндегі бейнелеуден айырмасы. Көркемдік таным шекаралары 

және оның идеялық-эмоциональдық бағыттылығы. Өмірді шығармашылық 

типтендірудегі суреткердің тұлғасы мен қоғамдық позициясының ролі.   

 

Автор және оқырман. Автор бейнесі. 

Автор – шығармашылық қызметтің объектісі. Автор” сөзінің мән-

маңызы. Автор – жеке өмірбаяны бар, шығарманы тудырушы адам. Автор 

шығарманы ұйымдастырушы және оның көркемдік тұтастығын тудырушы. 

Автор – көркем шығарманың ішкі құрылым-мазмұнынан орын алатын, көзге 

көрінбейтін бейне. Шығарманың идеялық-мазмұндық жағының автор 

дүниетанымына қатыстылығы. Жазушының идеясы – көркемдік идея. Идея 

мен тақырып бірлігі. Автор – шығарма кейіпкері. Лирикалық кейіпкер 

Көркем туындының тұтастығын қалыптастырудағы автор субъективтілігінің 

рөлі. Фольклордағы, діни әдебиеттердегі, көркем әдебиеттегі автор табиғаты. 

Автор белсенділігінің әр кезең сипатына сай өзгеріп тұруы. Авторлық 

баяндау түрлері. Автор еркіндігі мен көпқырлылығы. “Автор өлімі” және 

“скриптор” туралы постмодернистік тұжырымдамалар. Автор мен 

адресаттың шығармашылық үдеріс арқылы сабақтасуы. Адресаттың 

автормен өмірбаяндық тұрғыдан немесе жобалау тұрғысынан қабылдаушы 

типіне айналуы. Адресаттың әр алуандығы. 

 

Образ – өнердегі көркемдік мазмұнды берудің формасы, оның 

спецификасы. Сөздік образдардың мазмұндық ерекшеліктері.  

Әдебиеттің өмірді бейнелеу ерекшеліктері. Көркем әдебиеттегі образ 

мәселесі. Көркем образ бен образдылық ұғымы, оның компоненттері. 

Образдылық – суретті, бейнелі сөз. Образды ойлаудың өзіндік ерекшеліктері. 
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Көркемдік қиял  мен көркем ойлаудың образ жасаудағы қызметі. Ойдан 

шығару – образға апарар жол. Ойдан шығарудың адам тұлғасын жинақтау 

мен даралаудағы ролі. Көркем образ, оның ғылыми-сипатттама, 

публицистикалық, фактографиялық образдардан және модельден 

айырмасы.Образ түрлері арасындағы шекараның қозғалмалығы. Көркем 

образдың ерекше экспрессивті сипаты, оның қайталанбастығы. Әдеби тип, 

әлеуметтік-тарихи характер, персонаж және образ ұғымдарының 

арақатынасы.  

 

Дүниетаным және шығармашылық. Әдеби дарындылық. Оның 

көрінуі мен дамуының жағдай шарттары. Суреткер болмысын 

даралайтын қасиеттер. Дүниетаным және шығармашылық. Суреткердің 

дүниетанымы мен адамгершілік позициясының, шығармашылықтың идеялық 

бағыттылығындағы шешуші ролі. Дүниетаным-шындық өмірді тікелей және 

нақтырақ жинақтауы нәтижесінде туатын идеологиялық дүние сезіну және 

теориялық көзқарастарының бірлігі.Бейнеленетін құбылысқа жазушының 

өзіндік қоғамдық идеалы тұрғысынан баға беруі. Оның әлеуметтік жағдайға 

тәуелділігі.Әдеби дарындылық, оның көрінуі мен дамуының жағдай 

шарттары. Суреткер болмысын даралайтын қасиеттер.Шығармашылық жол. 

Шығармашылық өнерге қойылатын талап-шарттар. 

 

Әдеби шығармадағы мазмұн мен форма. Идеялық мазмұнның 

формаға қарағанда жетекші ролі. Көркем форманың ролі. 

Мазмұн мен пішін – философиялық әрі тарихи  категория. Көркем 

өнердегі мазмұн мен пішін туралы ғылыми пайымдаулар. Сөз өнеріндегі 

идеялық мазмұнның образдылық пішінмен ара қатынасы. Көркем 

шығармадағы мазмұн мен пішін бірлігі. Мазмұнның пішінге көшу процесі. 

Жаңа шындық – өнердегі жаңа мазмұн. Жаңа мазмұнның пішіндік жаңа 

ізденісті тудыруы. Әдеби туындының мазмұндық, пішіндік бөлшектері.  

 Әдеби шығарманың көркемдік тұтастық ретінде, оның идеялық-

эмоционалдық мазмұны мен экспрессивті образдық формасының 

диалектикалық бірлігі. Көркем мазмұнның спецификасынан келіп туатын 

экспрессивті-образдық форманың ерекшеліктері. Идеялық мазмұнның 

формаға қарағанда жетекші ролі. Көркем форманың негізгі деңгейлерінің: 

заттық суреттеу, сөздік түзіліс, композицияның мазмұндық және 

конструктивті ролі. Көркем  мазмұнды берудегі форманың мәні және оның 

шартты түрдегі өзіндік дербестігі.  

 

Мифопоэтика және архопоэтика. Неомифологизм. Классикалық және 

архаикалық миф. 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 
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(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.Майтанов, Б.Байтанаев, Н.Келімбетов, Е.Тұрсынов). Көркем 

шығармашылықтың көне заманда магия, мифология, жартылай 

фантастикалық географиялық, тарихи ұғымдармен байланыстылығы. Табиғат 

құбылыстары және өнердегі синкретизм. Тотем және сурет, мүсіндегі 

сабақтастық. Мифтің дүниетанымдық қызметі. Миф – халық 

творчествосының өте ерте қалыптасқан ең көне жанры. Онда ғаламның 

жаратылуы, адамның пайда болуы т.б. жөніндегі түсініктердің 

таңбаланғандығы. Әлем халықтарының мифологиясы. Қазақ халқының 

мифологиясы. Ол – халқымыздың дәстүрлі дүниетанымы мен сөз өнерінің 

бастау көзі. Олардың дала тіршілігінің талап-талғамына лайық өңделіп, 

өзгеріп отырғандығы. Пайда болу, даму, өзгеру, ұмыт болу сияқты үрдістерді 

бастан кешуі. Қазақтың мифтік әнгімелері, түрлері. Мифтік кейіпкерлер, 

олардың түрлері. Миф және  фольклор. Миф халық прозасының әуелгі 

сатысы Мотив ұғымы. Мифтік желілер. Қазіргі әдебиеттегі мифтік сарындар. 

 

Көркем шығарманың құрылымы. Сюжет пен композиция 

поэтикасы.  
Әдеби шығармадағы сюжет пен композицияның қызметі. Сюжет пен 

композиция поэтикасы.Сюжет туралы дәстүрлі ұғым және формалистердің 

пікірі. Сатылы сюжет және жарыспалы сюжет. Сюжеттің қаламгер идеясын 

дамытудағы рөлі. Сюжеттің өмірлік негіздері. Сюжеттің мінез қырларын 

ашудағы қызметі. Сюжеттің элементтері. Сюжет пен авторлық баяндаудың 

сабақтастығы. Сюжет-мазмұнның динамикасын танытатын ұғым. Күрделі 

және жай сюжет.Сюжет желілері. Сюжет және тартыс. Сюжет пен 

шығармадағы тартыстың сабақтастығы. Тартыс – өмірдегі қайшылықтардың 

өнердегі көрінісі. Тартыс сюжет пен композицияны өрбітетін қозғаушы күш. 

Композиция туралы түсінік. Композицияның мазмұнмен байланысы. 

Композицияның мотивпен байланысы. Сыртқы композиция бөліктері. 

Композиция және шығарманың предметтік бейнелеу жүйесі. Композиция 

және автор, кейіпкер көзқарастарының рөлі. Баяндау түрлері. 

Композицияның сюжетпен байланыстылығы. Сюжет пен композицияның 

мазмұн мен пішінге қатысы. Композициялық тәсілдердің алуан түрлілігі. 

Сюжет пен композиция және көркемдік мекеншақ. Сюжет пен композиция 

және психологизм. «Композиция»  және  «архитектоника»  деген 

терминдердің ара қатынасы.  

 

 



32 

 

Көркем тіл. Ойды ажарлау түрлері. Кейіпкерді сөз арқылы 

сипаттау, типтендіру, даралау. 

Көркем тіл. Сөйлеу. Сөйлеу түрлері және тіл ұғымдарының арасындағы 

айырмашылық. Көркем тілдің шығармадағы образдың форманың бір түрі 

ретіндегі экспрессивтілігі мен образдылығы. Көркем әдебиет тілі стиль тілі 

ретінде. Ойды ажарлаудың түрлері – эпитет, теңеу, троптар, олардың 

идеялық-эстетикалық функциясы. Кейіпкерді сөз арқылы сипаттау, 

типтендіру, даралау. Автор тілі. Ұлт тілі – көркем тілдің барлық мәнерлеу- 

суреттеу мүмкіндіктерінің бастау көзі. Көркем тілдің жоғары эстетикалық 

сапада құрылуы. Көркемдік шарттары, құбылтулар мәні, мазмұны, 

структурасы. Поэтикалық неологиздер төркіні, қалыптасуы. Көркем тілдің 

интонациялық синтаксистік мәнерлілігі. Эмоционалдық сөйлеу 

интонациялары, риторикалық сұраулар, қаратпа сөздер. Сөздік қайталанулар, 

эпитет, антитеза, эллипсис. Көркем тілдегі ырғақ мәселесі. Ырғақ ұғымы, 

табиғаты. Өлең жүйелері. Өлең  сөздің теориясы.   

 

Әлемдік әдебиеттану ғылымындағы жанр типологиясы және әдеби 

процесс. Әдебиетті жанрға жіктеу принциптері.  

Әдеби жанрлар теориясы. Жанр ұғымы, өзіндік табиғаты. Әдебиетті 

жанрға жіктеу принциптері. Сөз шығармашылығындағы тек пен түр 

проблемасы, оның шығу, даму тарихынан, қазіргі қалпы. Жанрлық 

мазмұнның қоғамдық сана дамуына байланыстылығы. Проблематиканың 

нақты аспектісі ретіндегі жанрлық мазмұнның ұлттық тарихи, мінез-құлық 

сипаттау және романтикалық сипатының ерекшеліктері. Эпостың жанрлық  

формалары, ерекшеліктері. Эпостық жанрдың негізгі белгілері. Лиро-эпостық 

жанрлар, түрлері, өлеңмен жазылған роман, поэма. Тарихи көркем жанрлар. 

Бұл жанрға тән образ жасаудың композициялық ерекшелігі.Түрлері: очерк, 

мемуар, биография. Драма, негізгі белгілері, синтетикалық сипаты. 

Драматургиялық образ бен сюжеттік ерекшелігі. Драмалық  жанрдың 

үлгілері. Сатира, характер жасаудағы ерекшеліктері.Сатира жанрының 

түрлері: фельетон, пародия, памфлет, эпиграмма т.б. Сатираның басқа 

жанрлар құрамына енетіндігі.Жанр теориясының қазіргі даму жайы. Әдеби 

шығарма стилі туралы. Стиль көркемдік мазмұнды  ашу мен іске асыруға 

бағытталған экспрессивті-образдық формалардың барлық компоненттерінің  

бірлігі ретінде. Суреткер стилі, оның эстетикалық ой-санасының шығарма 

стиліне әсері.  

 

Өмір шындығы және көркем шындық. Әдебиеттегі кеңістік және 

уақыт проблемасы.  

Шығарма әлемі - өмір шындығын көркем игеру. Өмір шындығы мен 

көркемдік шындық. Автор – кейіпкер – идея. Типтік кейіпкер. Кейіпкер 

психологизмін, мінез-құлқын суреттеу тәсілдері. Монолог, диалог,  портрет, 

пейзаж. Характер. Кейіпкердің психологиялық қалпын бейнелеудің жаңа 



33 

 

қырлары. Көркем шығармадағы уақыт пен кеңістік мәселесі. Мекеншақ 

категориясы және уақыт пен кеңістік ұғымдарына байланысты кейбір 

қайшылықты көзқарастар. Психологиялық орта және автор қиялы. Уақыт пен 

кеңістікке байланысты ұлттық пайымдаулар. Ауыз әдебиеті мен қазіргі ақын-

жазушылар шығармаларындағы уақыт пен кеңістік туралы таным-

түсініктердің ерекшеліктері. Хронотоп туралы жалпы түсінік. Эпикалық 

шығармалардағы хронотоп үлгілері.   

 

Көркем әдебиетті поэтикалық тұрғыдан зерттеудің кейбір тәсілдері. 

Көркем шығарманы талдау методологиясы.  
Шығармашылық процесс және оны қабылдау жолдары. Көркем 

шығарманы талдау, интерпретациялау және бағалау деңгейлері. Көркем 

мәтінді талдау түрлері: лингвистикалық талдау, әдеби талдау, стилистикалық 

талдау. Әдебиеттегі диахрондық және синхрондық талдау әдістемелерінің 

жемісі. Объективті-аналитикалық талдау  және субъективті қабылдау 

қатынастары. Рецептивті эстетика теориясы. Әдебиеттегі герменевтика және 

эстетика тәжірибесі. Әдебиеттанудағы формалистік концепциялар. 

Филологиялық тәсіл. Психоаналитика тәсілі. Формальдық тәсіл. 

Биографиялық тәсіл. Психологиялық тәсіл. Творчество психологиясын 

зерттеу және әдеби характерді талдау. Көркем шығармашылықтағы 

әлеуметтік-психологияның бейнеленуі. Интуитивизм тәсілі. Мәдени-тарихи 

тәсіл. Мәдени-тарихи тәсілдің эстетикалық сипаты. Ағартушылық идеясы. 

Әдебиеттану ғылымына зерттеудің историзм принципін енгізуі, историзмнің 

олқылықтары (әдеби құбылыс сырын тек жазушы биографиясы, әдеби ықпал, 

әлеуметтік арқылы түсіндіру.). Тарихи-салыстырмалы тәсіл. Әдебиеттану 

ғылымындағы әдістемелік мектептер, олардың ғылыми принциптері, 

өкілдері.   

 

Әдеби стиль. Қаламгер және стиль.  

Стиль туралы әдебиеттанудағы түсінік. Стиль – суреткердің дара 

шеберлігі, қолтаңбасы. Стильдің көркемдік әдіспен  сабақтастығы. Жазушы 

және стиль. Қаламгердің стильдік ерекшелігі.  Стиль құраушы құбылыстар 

және олар туралы пікірлер. Жазушының стилінің қалыптасу сатылары. 

Қаламгердің даралық стилін айқындаудағы ойлау типі мен дүниетаным, 

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

стилінің халық өмірі, ұлт мәселесімен сабақтастығы. Стильдің көркем 

шығарма поэтикасымен байланысы. Стильді айқындайтын көркемдік жүйе 

мен поэтикалық көркемдік компоненттер тұтастығы.Стильдің көркем тіл, 

баяндау мәнері, суреттеу сарыны, сюжет, композиция құру өзгешеліктерін 

көрсететін өзіндік сипаттары. 
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Әдеби процесс. Көркем әдебиеттің даму заңдылықтары. Көркемдік 

әдіс. Әдеби ағымдар мен бағыттар. Қазіргі әдеби процестегі жаңа 

үрдістер.  

Әдеби процесс – көркемдік дүниенің қозғалысы мен дамуын зерттейтін 

методологиялық әдіс. Көркемдік әдістің ақиқат өмірді көркем бейнелеу 

сипаты. Көркемдік әдіс және жазушы дүниетанымы. Әдеби ағымдар, 

бағыттар және олардың пайда болу жолдары. Көркемдік әдіс пен әдеби ағым, 

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

жазушы қолтаңбасын қалыптастырудағы рөлі. Олардағы көркемдік-идеялық 

бағыттастық. Көркемдік әдістің әр дәуірде әртүрлі сипат алуы. Көркемдік 

әдіс пен әдеби бағыт түрлері. Символизм, классизм, сентиментализм, 

натурализм, романтизм, реализм, модернизм т.б. көркемдік әдістер мен әдеби 

ағымдардың қаламгер стиліне ықпалы. Қазіргі әдеби процестегі жаңа 

үрдістер. Модернизм, постмодернизм тенденциялары. Әдеби байланыс. 

Халықаралық әдеби байланыс.Қазіргі қазақ әдебиетінің даму процесі әлемдік  

мәдениет контексінде. Әдебиетіміздің өрісін кеңейту – бүгінгі таңдағы 

ұмтылыс. Қазіргі қазақ әдебиетінің идеологияға ықпалы, көркемдік ой-

пікірдің дамуына қосқан үлесі. Ұлттық әдебиетіміздің тарихын жаңаша 

пайымдау. Тәуелсіздік дәуірі жаңғыртқан тақырып – ұлттық тақырып. 

Ұлттық тақырыптың аясының кеңеюі. Қазақ романы тарихындағы үлкен 

бетбұрыс. Тәуелсіздік кезеңіндегі ұлттық поэзия. Қазіргі әдеби процестегі 

көркем аударма мәселесі 

 

СЕМИНАР САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР 

ҮЛГІСІ 

 

1. Поэтиканың түрлері. Жалпы поэтика, жеке поэтика, тарихи 

поэтиканың зерттеу нысаны. 

2. Әдебиеттің сыры мен сипаты. Әдебиеттің образды бейнелеудегі  

өзгешелігі.  Суреткер шеберлігі. 

3. Көркемдік танымның ғылыми танымнан тәсілі, формасы, 

жинақтау мақсаты пәні бойынша айырмашылығы. 

4. Автор – кейіпкер және оқырман. 

5. Көркем образ, оның ғылыми-сипаттама,  публицистикалық, 

фактографиялық образдардан және модельден айырмасы. 

6. Суреткердің дүниетанымы, оның шығармада көрініс алуы. 

7. Көркем шығармадағы мазмұн мен пішін бірлігі. Мазмұнның 

пішінге айналу процесі. 

8. Классикалық және архаикалық миф. Мифопоэтикалық ойлауды 

танудың тәсілдері. 

9. Әдеби шығармадағы сюжет пен композицияның қызметі. 

Сюжеттің қаламгер идеясын дамытудағы рөлі. 

10. Көркем тіл. Кейіпкердің сөйлеу тілі. Диалог қызметі. 
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11. Әдеби жанрлар теориясы.  Тарихи көркем жанрлар.Жанрдың 

образ жасауға ықпалы. Деректі проза жанры: мемуарлық, автобиографиялық 

шығармалар табиғаты. 

12. Өмір шындығын көркем игеру. Тақырып – идея – образ. Тип 

және типтендіру тәсілі. 

13. Стиль – суреткердің дара шеберлігі, қолтаңбасы. Стильдің 

көркемдік әдіспен  сабақтастығы. 

14. Көркем шығарманы талдау, интерпретациялау және бағалау 

деңгейлері. Көркем мәтінді талдау түрлері. 

15. Көркемдік әдіс және жазушы дүниетанымы. Көркемдік әдіс пен 

әдеби ағым, бағыттардың өзара ықпалы. Көркемдік әдіс және стиль. 

 

МАГИСТРАНТТЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Поэтика жайындағы маңызды еңбектер. 

2. Жалпы поэтика, жеке поэтика, тарихи саласындағы зерттеулер. 

3. Аристотельдің «Поэтика» атты еңбегінің мәні мен маңызы. Әбу 

Насыр әл-Фарабидің “Риторика”, “Поэзия өнері туралы”, “Бақытқа жол 

сілтеу” атты эстетикалық мәселелер жайындағы трактаттары 

4. Автор, кейіпкер және оқырман мәселесі. Оның қазақ әдебиеттану 

ғылымында зерттелу жолдары. 

5. Характерология поэтиканың бір түрі ретінде.  

6. Роман жанрындағы уақыт пен кеңістік. 

7. Қазіргі қазақ поэзиясындағы дәстүр мен жаңашылдық 

8. Мифопоэтика және архопоэтика. Қазіргі әдебиеттегі 

неомифологизмнің көрініс алуы  

9. Қазіргі әңгіме жанрындағы сюжет пен композиция шеберлігі. 

10. Онтологиялық поэтика мәселесі оның қазақ әдебиеттану 

ғылымында кенжелеп қарастырылу себептері. 

11. Қазақ әдебиеттану ғылымы және текстология 

12. Типтік кейіпкер. Кейіпкер психологизмін, мінез-құлқын 

суреттеудің дара тәсілдері. Монолог, диалог,  портрет, пейзаждардың 

көркемдік қырлары. 

13. Көркем шығармашылықтағы психологияның рөлі. Кейіпкердің 

психологиялық қалпын бейнелеудің жаңа қырлары. 

14. Поэтикалық зерттеудің жаңа әдістемелері.  

15. Стильдің көркем шығарма поэтикасымен байланысы. 

 

 

 

 

 

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

Курс «Актуальные проблемы литературоведения», читаемый 
магистрантам, обучающимся по специальности «6М021400 – 
Литературоведение» дает представления о методологическом и 
категориальном аппарате, тенденциях развития современного 
литературоведения. Дисциплина призвана формировать у магистрантов 
четкие представления о приоритетности профессионального подхода к 
исследованию литературных фактов. Даный курс ставит ставит своей целью 
ознакомить обучающихся с содержанием и основными идеями наиболее 
значимых научных исследований, статей, монографий, написанных в 
последние годы, новой методикой и методологией изучения 
художественного творчества.  

В результате изучения курса «Актуальные проблемы 
литературоведения» магистрант должен: 

- знать направления, тенденции и стратегию развития современного 
литературоведения; методы и приемы анализа художественных 
произведений; основные понятия и категории филологической науки; связи 
литературоведения с другими науками; основные теории и концепции 
современного литературоведения; основные библиографические источники и 
поисковые системы; 

- уметь анализировать произведения художественной литературы; 
применять различные методы и приемы исследования литературоведческих 
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проблем; излагать в устной и письменной форме свои выводы и наблюдения 
по вопросам теории и истории литературы; создавать тексты разного типа 
(аннотация, комментарий, обзор научных источников, реферат, рецензия и 
т.д.); ориентироваться в системе современных литературоведческих теорий и 
концепций; 

- иметь навыки анализа творчества писателей с точки зрения 
различных методов и подходов; сбора и анализа языковых и литературных 
фактов с использованием традиционных методов и современных 
информационных технологий; подготовки научных обзоров, аннотаций, 
составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 
исследований, библиографического описания; участия в научных 
дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами; устного, письменного 
и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 
материалов собственных исследований. 

Пререквизиты дисциплины: введение в литературоведение, теория 
литературы; история казахской литературы, история русской литературы, 
история мировой литературы, история литературной критики, риторика, 
философия. 

Постреквизиты: школы и направления в литературоведении.  
Практическое применение полученных знаний: Знания, полученные 

в результате изучения данного курса, могут быть использованы при 
подготовке научных статей, написании магистерской диссертации, 
проведении литературоведческих исследований. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

1. Традиционные и инновационные парадигмы теоретического 

литературоведения. 

2. Методологические проблемы современного литературоведения. 

3. Динамика художественных систем прозы, поэзии, драматургии с точки 

зрения современной науки. 

4. Система жанров. 

5. Актуальные вопросы компаративистики. 

6. Проблема взаимодействия литератур Востока и Запада. 

7. Интертекстуальность: основные концепции. 

8. Современная литературная критика Казахстана. Гендерные 

исследования в литературоведении. 

9. Мифопоэтика и археопоэтика. 

10. Семиотика и нарраталогия. 

11. Онтологическая поэтика. Литературно-эстетические искания в 

казахской литературе. 
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12. Категория хронотопа в структуре художественного произведения. 

13. Характерология, художественная антропология. Проблема автора, героя 

и читателя. 

14. Психопоэтика. Герменевтика. Рецептивная эстетика. 

15. Массовая литература: проблема художественной рефлексии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель дисциплины заключается в раскрытии тенденций развития 

современного литературоведения; ознакомлении с научными методами 

исследования художественных произведений и литературных явлений. 

Задачи преподавания данной дисциплины: 

1. изучение тенденций и закономерностей развития отечественного и 

зарубежного литературоведения; 

2. постижение подходов и методов анализа и интерпретации 

художественных произведений;  

3. определение основных направлений и проблем современного 

литературоведения; 

4. углубление знаний магистрантов в области методики проведения 

научного исследования. 

Объектом изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

литературоведения» являются категории и понятия современного 

литературоведения, принципы и подходы к изучению произведений 

литературы, тенденции развития литературного процесса. 

Методы изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы литературоведения» предполагает использование 

следующих методов: 

1) аналитический метод; 

2) сравнительно-типологический метод; 

3) системный подход; 

4) комплексный подход. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук. 
Дисциплина «Актуальные проблемы литературоведения» тесно 

взаимодействует со всем блоком филологических дисциплин – 

языкознанием, переводоведением, риторикой, фольклористикой, поэтикой 

литературы и с гуманитарными науками – эстетикой, философией, 

психологией. В последние годы в связи с развитием науки и техники 

литературоведение взаимодействует с естественными науками. 

Краткий исторический очерк развития науки дисциплины. 

Литературоведение как наука (объект, предмет и структура). Основные 

этапы становления и развития литературоведения (предыстория и научно-
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философские предпосылки). История литературоведения. Проблемы 

литературоведения последних десятилетий. Литературоведение Казахстана и 

зарубежное литературоведение. 

Теории и концепции современного литературоведения. Основные 

направления и школы литературоведения. 

Методика и методология изучения художественных произведений. 

Инновационные методы и приемы литературоведческих исследований. 

Междисциплинарные исследования. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Традиционные и инновационные парадигмы теоретического 

литературоведения.  

Проблема кризиса искусства и литературы. Традиционная социально-

историческая парадигма теоретического литературоведения. Классическое и 

постнеклассическое литературоведение. Инновационные компаративистские, 

интертекстуальные, гендерные, семиотические, нарратологические, 

дискурсивные, постмодернистские, онтологические, герменевтические, 

психопоэтические, хронотопные парадигмы теоретического 

литературоведения. 

Предмет, цели и задачи современного литературоведения. Взаимосвязь 

литературоведения с социогуманитарными науками. Тенденции развития 

литературы ХХ-XXI веков. 

 

Методологические проблемы современного литературоведения. 

Генезис и эволюция методологического аппарата литературоведения. 

Становление и развитие биографического, мифологического методов, 

литературной компаративистики в европейском литературоведении. 

Мифологическая теория братьев Гримм, теория заимствования Т. Бенфея, 

текстологический метод Г. Пауля и В. Перетца, биографический метод Ш. 

Сент-Бева и Г. Брандеса, психологический метод А. Потебни, концепция З. 

Фрейда, культурно-исторический метод И. Тэна. Расцвет 

естественнонаучных дисциплин и «количественные» методы, 

формалистический, структуралистический методы и их распространение в 

гуманитарной науке в начале ХХ века. Социально-исторический метод. 

Национальная специфика литературы.  

Современное литературоведение и новые технологии и методы 

изучения литературы (интертекстуальность, деконструкция, 

постструктурализм, междисциплинарные исследования, семиотические 

исследования).  
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Динамика художественных систем прозы, поэзии, драматургии с 

точки зрения современной науки. 

Поэзия и проза. Особенности художественной речи. Современная 

проза. Реалистическая проза. Принципы и основные черты прозы 

модернизма и постмодернизма. Неомифологизм и неомифологическое 

сознание. Проблема «иллюзия / реальность» в произведениях европейских 

писателей-модернистов. Сюжет и стиль произведения. Роль фабулы. 

Синтаксические и лексические особенности произведений. Прагматика и 

семантика текстов. Проблема восприятия художественного произведения. 

Литература «потока сознания».  

Проблемы ритма в поэзии. Проблемы логаэдизации и вестернизации 

стиха. Историческая поэтика жанровых форм лирики. Бинарная типология 

жанровых форм поэзии. Жанровые формы современной поэзии. Проблема 

традиции и новаторства в современной поэзии. Лирические жанры в 

литературе Казахстана. 

Художественное своеобразие драматических произведений. Структура 

драматического произведения. Драматический герой. Тенденции развития 

современной драматургии. 

 

Система жанров. 

Основные концепции литературных родов (М. Бахтина, Л. Тимофеева, 

Я. Эльсберга, Г. Поспелова, В. Хализева, З. Кабдолова, Р. Нургали). 

Классификации рода в историческом развитии литературоведения. 

Современные принципы деления литературы на роды. Происхождение 

литературных родов. 

Понятие литературного жанра. Жанр и стиль. Смысл литературного 

новаторства. Принцип пародии и механизмы литературной эволюции. 

Система жанров по Г.Н. Поспелову. Жанровое содержание и жанровая 

форма. Проблема жанровых типологий. Жанровые структуры и каноны. 

Жанровые конфронтации и традиции. Литературные жанры в соотнесении с 

внехудожественной реальностью. 

Типология жанровых содержательных групп. Основные жанровые 

формы в мифологическом жанре. Жанровые формы онтологического жанра. 

Эпические жанры. Нравоописательные жанры эпоса. Жанр путешествий или 

«сафар-наме» в историческом развитии. Проблема романа и романические 

жанровые группы в эпосе. Эссе и эссеистика. 

Жанровая система драматических произведений в ее историческом 

развитии. Место и история собственно «драмы» в данной системе. Основные 

принципы современной жанровой систематизации драматических 

произведений. Способы выражения авторского сознания в драме. 

Особенности построения драматического действия, способов создания 

характеров в комедии и трагедии. Типологические особенности 

проблематики и конфликта в драме. Жанровые группы в русской и казахской 
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драме. Видовые различия и формы русской и казахской драмы. 

Специфика лирики как литературного рода. Принципы классификации 

жанров лирики. Жанры лирики в историческом развитии. Лиро-эпические 

жанры. Литература как форма синтеза литературы, фольклора, науки и 

религии. Литература и фольклор. Литературный и фольклорный эпос. Жанр 

мениппеи и эпопеи: историческое развитие и современное состояние.  

 

Актуальные вопросы компаративистики. 

Сравнительно-типологический и социально-исторический методы. 

Цель и задачи сравнительного изучения литературы в концепции Д. 

Дюришина. Принцип равенства литератур. Контактно-типологические связи 

литератур в свете современного сравнительного литературоведения (А. 

Веселовский, Д. Дюришин, А. Дима, В. Жирмунский, М. Алексеев, Н. 

Конрад, Л. Чернец, М. Маданова и др.). Формы рецепции. 

Понятийный и категориальный аппарат современной литературной 

компаративистики. Литературные конвергенции. Аналогии, параллели и 

отличия, обусловленные предпосылками. Интегральные (аллюзия, 

заимствование, стилизация, филиация, плагиат, адаптация, перевод) и 

дифференциальные (полемика, пародия, травести, бурлеск) формы рецепции. 

 

Проблема взаимодействия литератур Востока и Запада. 

Типологические черты культуры эпохи Просвещения. Литературные 

направления и течения эпохи Просвещения. Русское и восточное 

Просвещение. Черты просветительского реализма в литературах Средней 

Азии, Казахстана и России. Казахские писатели-просветители.  

Типологические черты западного и восточного романтизма. 

Хронологическое выравнивание художественных стадий русской литературы 

с соответствующими западноевропейскими. Начальный период русского 

романтизма. Типологическое сходство русского романтизма с 

западноевропейским. Особенности литературного развития восточной и 

казахской литератур. Типологические черты культурно-исторических эпох в 

литературе Казахстана конца XIX – начала XX века. Национальное 

своеобразие романтизма в поэзии казахских акынов XIX века. Синтез 

типологических черт литературных направлений в творчестве Абая 

Кунанбаева. Романтические поэмы Магауи Кунанбаева. Своеобразие 

романтической поэзии в творчестве Шакарима Кудайбердиева. Романтизм в 

казахской литературе XX века. 

Неоромантизм в мировой литературе XX века. С. Экзюпери, Э. 

Хемингуэй, Р. Роллан, А. Горький, Л. Андреев. Неоромантизм в русской и 

казахской литературах. Романтико-фантастические миры А. Блока, С. 

Есенина, Н. Гумилева, А. Ахматовой, М. Цветаевой.  
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Типологические черты модернизма и особенности развития 

модернизма в русской и казахской литературах. Течения модернизма в 

казахской и русской литературах. Типологические аналогии в казахской и 

русской литературах реализма XX века.  

 

Интертекстуальность: основные концепции. 

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. Аналитическая философия как 

основа интертекста. Логический позитивизм как ранняя форма 

аналитической философии. Принципы аналитической философии. 

Философия вымысла.  

Особенности интертекста в прозе ХХ века. Деконструкция как одна из 

стратегий исследования интертекста. Неавторское «чужое слово». Иерархия 

текстов в тексте. Типология композиционных форм текстов. Поэтика 

интертекста прозаических произведений. 

Теория речевых актов и языковых игр. Принцип семантики возможных 

миров. Текст как диалог между автором, читателем и культурным 

контекстом. Неомифологическое сознание. Цитата, аллюзия. Реминисценция. 

Интертекст в структуралистской, постструктуралистской, генеративной 

поэтике. 

 

Современная литературная критика Казахстана. Гендерные 

исследования в литературоведении. 

Развитие литературной критики и ее роль в литературном мире 

Казахстана. Современное состояние литературной критики. Литературно-

критический взгляд на творчество писателей. Специфика критического 

мышления. Основные критерии оценки художественных произведений. 

Влияние литературной критики на судьбу произведения и литературный 

процесс. 

Современное западноевропейское феминистское сознание. Система 

ценностей литературы. Развитие «женской» литературы и особенности 

«женского» образа мышления. Жанры «женской» литературы. 

Социокритическое направление феминистского движения. Роль 

феминистского литературоведения в восстановлении бинарного видения 

мира, создания гендерно ориентированной теории литературы. Изучение 

«женской» литературы в литературоведении Казахстана. Проблемы 

феминистского литературоведения в работах Э. Шоре, Ю. Кристевой, Э. 

Сиксу, Л. Иригарай, С. Кофмана, Э. Шоуолтера, Ф. Исмаиловой. 

Мифопоэтика и археопоэтика. 

Актуализиция изучения классического и архаического мифа. Подходы 

к изучению мифопоэтического сознания: психоаналитический, юнгианский, 
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ритуально-мифологический (Б. Малиновский, Дж. Фрейзер), символический 

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

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

Фуко) и другие. Роль В. Проппа и О. Фрейденберга в становление 

мифопоэтики.  

Использование мифологических сюжетов и мотивов в структуре 

художественных произведений. Основные черты неомифологизма. Роль 

казахстанских ученых в развитии неомифологической поэтики (С. 

Каскабасов, Р. Бердибаев, Б. Байтанаев, Н. Келимбетов, Е. Турсунов). 

Археопоэтика как область литературоведения. Архетипы, их 

классификация. Актуализация и углубление теории археопоэтики с учетом 

семиотики, герменевтики, философии, культурологии, психологии. 

Разработка понятий архетипических комплексов и архетипов и входящих в 

их состав внутритекстовых механизмов смыслоформирования. Системный 

анализ художественного мира писателя в архетипическом аспекте.  

 

Семиотика и нарраталогия. 

Семиотика как сфера научных исследований. Семиосфера в 

семиотической культурологии Ю.М. Лотмана. Основные аспекты теории 

знаковых систем. Московско-тартуская и французская школы в семиотике и 

их представители. 

Задачи современной нарратологии. Ее предмет и объект. Природа, 

формы и функционирование нарратива. Нарратология и дискурсивный 

анализ.  

Метатекст и художественные инварианты. Структура авторского 

сознания, диалогичность его форм, автор и герой. Значение трудов В. Шмида 

в развитии нарратологии. 

 

Онтологическая поэтика. Литературно-эстетические искания в 

казахской литературе. 

Эстетические категории в казахской литературе. Предпосылки 

развития национального эстетического мышления. Современный взгляд на 

эстетические проблемы. Исследование эстетических категорий в 

современном литературоведении. Литературно-эстетические взгляды А. 

Байтурсынова, Ж. Аймауытова, М. Жумабаева. Философия и эстетика. 

Языкознание и литературоведение, психология и проблемы создания образа. 

История и художественная образность.Эстетическая природа литературы. Ее 

философские основы. Характер и проблемы психологизма в художественном 

творчестве. Познавательные функции литературы и их особенности. 

Принципы воплощения воспитательной функции литературы. Пути 

обновления и изменения национального сознания. Идеологическое значение 

литературы. 

Онтологические проблемы сознания и механизмы образования 
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смыслового пространства. Эксплицитная спецификация концептуализации 

бытия, пространства, времени, движения в онтологической поэтике. 

Проблема универсума в художественной литературе. Онтологическая 

проблематика Н. Гартмана («новая онтология»). М. Хайдегер его 

«фундаментальная онтология». Онтологические проблемы в феноменологии 

и экзистенциализме. Взаимосвязь бытия и человека, отражение их единства в 

литературе. 

 

Категория хронотопа в структуре художественного произведения. 

История изучения категорий художественного времени и пространства 

в науке. Влияние открытий естественных наук на представления о 

художественном хронотопе.  

Проблема хронотопа в современном литературоведении. Концепции М. 

Бахтина, Д. Лихачева, Д. Фрэнка, Ю. Лотмана, В. Савельевой, А. Темирболат 

и др. Функции хронотопа в художественном произведении.  

Специфика художественного времени и пространства. Природа 

хронотопа и его эстетическое содержание. 

Категории хронотопа и темпорального ритма в литературе (теория 

А.Б.Темирболат). Значение изучения темпорального ритма при исследовании 

художественного текста. 

Методика исследования категории хронотопа. 

 

Характерология, художественная антропология. Проблема автора, 

героя и читателя. 

Предмет и задачи характерологии. Клинически ориентированная 

характерология. Психоаналитическая характерология. Типы характеров в 

литературе. Характерология как проблема поэтики. Характер как персонаж. 

Образ, характер-герой. Средства раскрытия характера в художественном 

произведении. Характер и тип. Система персонажей как соотношение 

характеров. Образ рассказчика и его характер.  

Художественная антропология: внешний и внутренний человек. 

Осмысление, интерпретация и разноаспектное изучение образов персонажей. 

Номинации персонажей. Формы присутствия автора. «Внешний» и 

«внутренний» человек в художественном мире. «Человек чувствующий» и 

«человек мыслящий» в художественной антропологии.  

Автор и пути воплощения его образа в художественной литературе. 

Автор и читатель. Поиски новых форм воплощения образов в произведениях 

литературы. Новое мышление и художественные искания писателей. 

Приоритетные задачи современной казахской литературы.  

Влияние исторической эпохи на развитие литературы. Проблема 

поиска в художественом творчестве. Идейно-тематическое содержание 

произведений современных писателей. Интеллектуальное начало в 
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художественом творчестве. Влияние различных течений на развитие 

национальной литературы.  

 

Психопоэтика. Герменевтика. Рецептивная эстетика. 

Психоаналитическое литературоведение. Проблема автора. Теория З. 

Фрейда. Генезис художественного творчества и теория сновидений. 

Особенности восприятия искусства и его компенсаторная функция. Культура 

и творчество. Теории Е.М. Мелетинского, Г. Башляра. Концепция Ж. Лакана. 

Философская и филологическая герменевтика. История становления и 

развития герменевтики. Основные понятия и принципы герменевтики.  

Рецептивная теория. Рецептивная эстетика. Проблемы 

коммуникативной поэтики в концепции Г.М. Мучник.  

Автор и читатель. Образы автора и читателя в художественном 

произведении. Реальный читатель. Критик и читатель. 

 

Традиции и новаторство. Массовая литература: проблема 

художественной рефлексии. 

Мастерство, талант и художественный мир М.О. Ауэзова. Факторы, 

обусловливающие новаторство и разрушающие традиции в литературе. 

Жизненные факторы, влияющие на талант писателя. Особенности 

поэтического восприятия мира. Систематизация, обобщение и воплощение 

жизненных реалий в художественном творчестве. Прототип и авторская 

фантазия при создании художественных образов. 

Проблема массовой культуры и литературных иерархий. Элитарная и 

антиэлитарная концепции искусства и литературы. Теория Х. Ортеги-и-

Гассета. Шкала литературных ценностей. Критерии оценки художественных 

произведений. Литературные иерархии и репутации. Колебания 

литературных репутаций (труды В.Е. Хализева).  

Градация произведений литературы. Классика. Беллетристика и 

массовая литература. Условность границ. Жанры массовой литературы. 

Основные черты массовой культуры.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Роль литературоведения в современном мире. 

2. Тенденции развития современного литературоведения. 

3. Основные методы анализа художественных произведений  

4. Типология жанров современной литературы. 

5. Задачи литературной компаративистики. 

6. Принципы сравнительно-типологического изучения литератур Востока и 

Запада, Казахстана и России. 

7. Функции интертекстов в произведениях литературы.  

8. Поэтика мифа и роль архетипов в произведениях современной литературы. 
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9. Задачи наратологии. Нарратив и дискурс. 

10. Модернизм как литературное направление и художественная система. 

11. Модернистские течения в русской и казахской литературах XX века  

12. Роль хронотопа в художественном произведении. 

13. Типологические аналогии в казахской и русской литературах реализма 

XX века. Концепция личности. 

14. Герменевтика и коммуникативная поэтика. 

15. Литературные иерархии. Роль классики и массовой литературы в 

современном мире.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

МАГИСТРАНТОВ (СРМ) 

 

1. Судьба литературного произведения. 

2. Модернизм и реализм. 

3. Семиотика. Знаковая природа художественного произведения. 

4. Основные направления и течения в современной литературе Казахстана. 

5. Реализм и неореализм. 

6. Функции сновидений в художественном произведении. 

7. Интерпретация художественного произведения. 

8. Образ автора и читателя в художественном произведении. 

9. Роль массовой литературы. 

10. Массовая литература и беллетристика. 

11. Жанровый состав современной прозы Казахстана. 

12. Образ повествователя в художественном произведении. 

13. Функции мифов в художественном произведении. 

14. Сравнительно-типологический анализ произведений казахской и русской 

литературы. 

15. Особенности нарратива в художественном произведении. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Атымов М. Қазақ романдарыны поэтикасы. – Алматы: Ғылым, 2002. 

2. Ахметов К. Әдебиеттануға кіріспе. Оқу құралы. – Қарағанды: Аркоң, 

2004. 
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5. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. 

6. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 

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

литературе. – Алматы: Ценные бумаги, 2009. 
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8. Темирболат А.Б. Поэтика литературы. – Алматы: Қазақ 

университеті, 2011. 

9. Темирболат А.Б. Проблема хронотопа в современной прозе. – 

Алматы: Ценные бумаги, 2003. 

10. Теория литературы: История русского и зарубежного 

литературоведения: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. – М.: Флинта: Наука, 

2011. 

11. Томашевский Б.В. Теория литературы. Поэтика. Учебное пособие 

для студентов. – М.: Аспект Пресс, 2001. 

12. Теория литературы: словарь для студентов, специализирующихся 

по сравнительной и сопоставительной филологии / сост. Я.Г. Сафиуллин, 

В.Р. Аминева, А.З. Хабибуллина. – Казань: КГУ, 2010. 

13. Теория литературы: В 2 т. / Под ред. Н.Д. Тамарченко. – М.: 

Академия, 2006. 

14. Хализев В.Е. Теория литературы. – М.: Высшая школа, 2005. 

15. Художественная антропология и творчество писателя / Под ред. 

В.В. Савельевой, Л.И. Абдуллиной. – Усть-Каменогорск-Алматы, 2007. 

16. Эсалнек А.Я. Теория литературы: учебное пособие. – М.: Флинта, 

2010. 

17. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское 

литературоведение. – М.: Языки славянской культуры, 2011. 

 

Дополнительная:  

1. Ауэзов М. Мысли разных лет. Собрание сочинений. – Алматы: 

Ғылым, 2005. 

2. Борев Ю. Эстетика. – М.: Академия, 2006. 

3. Дәдебаев Ж. Жазушы еңбегі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. 

4. Джуанышбеков Н. Проблемы современного сравнительного 

литературоведения. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. 

5. Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. – М.: Intrada, 

2004. 

6. Жирмунский В. Теория литературы. Поэтика. Стилистика. – М.: 

Академия, 2007. 

7. Иконникова Е.А. Краткий словарь метафизической поэтики. – 

Южно-Сахалинск: СахГУ, 2000. 

8. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М.: 

Издательство имени Сабашниковых, 2001. 

9. Литературная энциклопедия терминов и понятий. – М.: Наука, 2001. 

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

11. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М.: Когито-Центр, 2006. 

12. Русское литературоведение ХХ века: имена, школы, концепции / 

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

2012. 
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13. Сегал Д. Пути и вехи. Русское литературоведение в двадцатом веке. 

– М.: Водолей, 2011. 

14. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. – М.: 

Высшая школа, 2007. 

15. Степанов Ю.С. «Интертекст», «Интернет», «интерсубъект» (К 

основаниям сравнительной концептологии) // Известия РАН. Серия 

литература и язык. Т.60, № 1. – М.: Наука, 2001. 

16. Холиков А.А. Биография писателя как жанр. – М.: ЛИБРОКОМ, 

2010. 

17. Художественная антропология. Теоретические и историко-

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

– М.: МАКС Пресс, 2011. 
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APL 5301 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ 

(профильное направление) 

 

Объем 3 кредита 

 

Авторы: 

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

Казахский национальный университет имени аль-Фараби 

Калкабаева С.А. – кандидат филологических наук, доцент, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

Абдулина А.Б. – доктор филологических наук, профессор, Казахский 

национальный университет имени аль-Фараби 

Орда Г. – доктор филологических наук, доцент, главный научный 

сотрудник Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова МОН РК 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Курс «Актуальные проблемы литературоведения» – базовая 

дисциплина, читаемая в магистратуре филологического факультета по 

специальности «6М021400 – Литературоведение» и направленая на 

подготовку магистров гуманитарных наук. Дисциплина дает представления о 

методологическом и категориальном аппарате, тенденциях развития 

современного литературоведения и призвана формировать у магистрантов 

четкие представления о приоритетности профессионального подхода к 

исследованию литературных фактов. Даный курс ставит ставит своей целью 

ознакомить обучающихся с содержанием и основными идеями наиболее 

значимых научных исследований, статей, монографий, написанных в 

последние годы, новой методикой и методологией изучения 

художественного творчества. 

В результате изучения курса «Актуальные проблемы 

литературоведения» магистрант должен: 
- знать направления, тенденции и стратегию развития современного 

литературоведения; методы и приемы анализа художественных 

произведений; основные понятия и категории филологической науки; связи 

литературоведения с другими науками; основные теории и концепции 

современного литературоведения; основные библиографические источники и 

поисковые системы; 

- уметь анализировать произведения художественной литературы; 

применять различные методы и приемы исследования литературоведческих 
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проблем; излагать в устной и письменной форме свои выводы и наблюдения 

по вопросам теории и истории литературы; создавать тексты разного типа 

(аннотация, комментарий, обзор научных источников, реферат, рецензия и 

т.д.); ориентироваться в системе современных литературоведческих теорий и 

концепций; 

- иметь навыки анализа творчества писателей с точки зрения 

различных методов и подходов; сбора и анализа языковых и литературных 

фактов с использованием традиционных методов и современных 

информационных технологий; подготовки научных обзоров, аннотаций, 

составления рефератов и библиографий по тематике проводимых 

исследований, библиографического описания; участия в научных 

дискуссиях, выступления с сообщениями и докладами; устного, письменного 

и виртуального (размещение в информационных сетях) представления 

материалов собственных исследований. 

Пререквизиты дисциплины: введение в литературоведение, теория 

литературы; история казахской литературы, история русской литературы, 

история мировой литературы, история литературной критики, риторика, 

философия. 

Постреквизиты: школы и направления в литературоведении.  

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Название темы 

1. Традиционные и инновационные парадигмы теоретического 

литературоведения. 

2. Методологические проблемы современного литературоведения. 

3. Динамика художественных систем прозы, поэзии, драматургии с точки 

зрения современной науки. 

4. Система жанров. 

5. Актуальные вопросы компаративистики. 

6. Проблема взаимодействия литератур Востока и Запада. 

7. Интертекстуальность: основные концепции. 

8. Современная литературная критика Казахстана. Гендерные 

исследования в литературоведении. 

9. Мифопоэтика и археопоэтика. 

10. Массовая литература: проблема художественной рефлексии. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Цель дисциплины заключается в раскрытии тенденций развития 

современного литературоведения; ознакомлении с научными методами 

исследования художественных произведений и литературных явлений. 

Задачи преподавания данной дисциплины: 

1) изучение тенденций и закономерностей развития отечественного и 

зарубежного литературоведения; 

2) постижение подходов и методов анализа и интерпретации 

художественных произведений;  

3) определение основных направлений и проблем современного 

литературоведения; 

4) углубление знаний магистрантов в области методики проведения 

научного исследования. 

Объектом изучения дисциплины «Актуальные проблемы 

литературоведения» являются категории и понятия современного 

литературоведения, принципы и подходы к изучению произведений 

литературы, тенденции развития литературного процесса. 

Методы изучения данной дисциплины. Изучение дисциплины 

«Актуальные проблемы литературоведения» предполагает использование 

следующих методов: 

1) аналитический метод; 

2) сравнительно-типологический метод; 

3) системный подход; 

4) комплексный подход. 

Роль и место науки данной дисциплины среди других наук. 
Дисциплина «Актуальные проблемы литературоведения» тесно 

взаимодействует со всем блоком филологических дисциплин – 

языкознанием, переводоведением, риторикой, фольклористикой, поэтикой 

литературы и с гуманитарными науками – эстетикой, философией, 

психологией. В последние годы в связи с развитием науки и техники 

литературоведение взаимодействует с естественными науками. 

Краткий исторический очерк развития науки дисциплины. 

Литературоведение как наука (объект, предмет и структура). Основные 

этапы становления и развития литературоведения (предыстория и научно-

философские предпосылки). История литературоведения. Проблемы 

литературоведения последних десятилетий. Литературоведение Казахстана и 

зарубежное литературоведение. 

Теории и концепции современного литературоведения. Основные 

направления и школы литературоведения. 

Методика и методология изучения художественных произведений. 

Инновационные методы и приемы литературоведческих исследований. 
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Междисциплинарные исследования. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Традиционные и инновационные парадигмы теоретического 

литературоведения.  

Проблема кризиса искусства и литературы. Традиционная социально-

историческая парадигма теоретического литературоведения. Классическое и 

постнеклассическое литературоведение. Инновационные компаративистские, 

интертекстуальные, гендерные, семиотические, нарратологические, 

дискурсивные, постмодернистские, онтологические, герменевтические, 

психопоэтические, хронотопные парадигмы теоретического 

литературоведения. 

Предмет, цели и задачи современного литературоведения. Взаимосвязь 

литературоведения с социо-гуманитарными науками. Тенденции развития 

литературы ХХ-XXI веков. 

 

Методологические проблемы современного литературоведения. 

Генезис и эволюция методологического аппарата литературоведения. 

Становление и развитие биографического, мифологического методов, 

литературной компаративистики в европейском литературоведении. 

Мифологическая теория братьев Гримм, теория заимствования Т. Бенфея, 

текстологический метод Г. Пауля и В. Перетца, биографический метод Ш. 

Сент-Бева и Г. Брандеса, психологический метод А. Потебни, концепция З. 

Фрейда, культурно-исторический метод И. Тэна. Расцвет 

естественнонаучных дисциплин и «количественные» методы, 

формалистический, структуралистический методы и их распространение в 

гуманитарной науке в начале ХХ века. Социально-исторический метод. 

Национальная специфика литературы.  

Современное литературоведение и новые технологии и методы 

изучения литературы (интертекстуальность, деконструкция, 

постструктурализм, междисциплинарные исследования, семиотические 

исследования).  

 

Динамика художественных систем прозы, поэзии, драматургии с 

точки зрения современной науки. 

Поэзия и проза. Особенности художественной речи. Современная 

проза. Реалистическая проза. Принципы и основные черты прозы 

модернизма и постмодернизма. Неомифологизм и неомифологическое 

сознание. Проблема «иллюзия / реальность» в произведениях европейских 

писателей-модернистов. Сюжет и стиль произведения. Роль фабулы. 

Синтаксические и лексические особенности произведений. Прагматика и 
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семантика текстов. Проблема восприятия художественного произведения. 

Литература «потока сознания».  

Проблемы ритма в поэзии. Проблемы логаэдизации и вестернизации 

стиха. Историческая поэтика жанровых форм лирики. Бинарная типология 

жанровых форм поэзии. Жанровые формы современной поэзии. Проблема 

традиции и новаторства в современной поэзии. Лирические жанры в 

литературе Казахстана. 

Художественное своеобразие драматических произведений. Структура 

драматического произведения. Драматический герой. Тенденции развития 

современной драматургии. 

 

Система жанров. 

Основные концепции литературных родов (М. Бахтина, Л. Тимофеева, 

Я. Эльсберга, Г. Поспелова, В. Хализева, З. Кабдолова, Р. Нургали). 

Классификации рода в историческом развитии литературоведения. 

Современные принципы деления литературы на роды. Происхождение 

литературных родов. 

Понятие литературного жанра. Жанр и стиль. Смысл литературного 

новаторства. Принцип пародии и механизмы литературной эволюции. 

Система жанров по Г.Н. Поспелову. Жанровое содержание и жанровая 

форма. Проблема жанровых типологий. Жанровые структуры и каноны. 

Жанровые конфронтации и традиции. Литературные жанры в соотнесении с 

внехудожественной реальностью. 

Типология жанровых содержательных групп. Основные жанровые 

формы в мифологическом жанре. Жанровые формы онтологического жанра. 

Эпические жанры. Нравоописательные жанры эпоса. Жанр путешествий или 

«сафар-наме» в историческом развитии. Проблема романа и романические 

жанровые группы в эпосе. Эссе и эссеистика. 

Жанровая система драматических произведений в ее историческом 

развитии. Место и история собственно «драмы» в данной системе. Основные 

принципы современной жанровой систематизации драматических 

произведений. Способы выражения авторского сознания в драме. 

Особенности построения драматического действия, способов создания 

характеров в комедии и трагедии. Типологические особенности 

проблематики и конфликта в драме. Жанровые группы в русской и казахской 

драме. Видовые различия и формы русской и казахской драмы. 

Специфика лирики как литературного рода. Принципы классификации 

жанров лирики. Жанры лирики в историческом развитии. Лиро-эпические 

жанры. Литература как форма синтеза литературы, фольклора, науки и 

религии. Литература и фольклор. Литературный и фольклорный эпос. Жанр 

мениппеи и эпопеи: историческое развитие и современное состояние.  

Актуальные вопросы компаративистики. 

Сравнительно-типологический и социально-исторический методы. 
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Цель и задачи сравнительного изучения литературы в концепции Д. 

Дюришина. Принцип равенства литератур. Контактно-типологические связи 

литератур в свете современного сравнительного литературоведения (А. 

Веселовский, Д. Дюришин, А. Дима, В. Жирмунский, М. Алексеев, Н. 

Конрад, Л. Чернец, М. Маданова и др.). Формы рецепции. 

Понятийный и категориальный аппарат современной литературной 

компаративистики. Литературные конвергенции. Аналогии, параллели и 

отличия, обусловленные предпосылками. Интегральные (аллюзия, 

заимствование, стилизация, филиация, плагиат, адаптация, перевод) и 

дифференциальные (полемика, пародия, травести, бурлеск) формы рецепции. 

 

Проблема взаимодействия литератур Востока и Запада. 

Типологические черты культуры эпохи Просвещения. Литературные 

направления и течения эпохи Просвещения. Русское и восточное 

Просвещение. Черты просветительского реализма в литературах Средней 

Азии, Казахстана и России. Казахские писатели-просветители.  

Типологические черты западного и восточного романтизма. 

Хронологическое выравнивание художественных стадий русской литературы 

с соответствующими западноевропейскими. Начальный период русского 

романтизма. Типологическое сходство русского романтизма с 

западноевропейским. Особенности литературного развития восточной и 

казахской литератур. Типологические черты культурно-исторических эпох в 

литературе Казахстана конца XIX – начала XX века. Национальное 

своеобразие романтизма в поэзии казахских акынов XIX века. Синтез 

типологических черт литературных направлений в творчестве Абая 

Кунанбаева. Романтические поэмы Магауи Кунанбаева. Своеобразие 

романтической поэзии в творчестве Шакарима Кудайбердиева. Романтизм в 

казахской литературе XX века. 

Неоромантизм в мировой литературе XX века. С. Экзюпери, Э. 

Хемингуэй, Р. Роллан, А. Горький, Л. Андреев. Неоромантизм в русской и 

казахской литературах. Романтико-фантастические миры А. Блока, С. 

Есенина, Н. Гумилева, А. Ахматовой, М. Цветаевой.  

Типологические черты модернизма и особенности развития 

модернизма в русской и казахской литературах. Течения модернизма в 

казахской и русской литературах. Типологические аналогии в казахской и 

русской литературах реализма XX века.  

 

Интертекстуальность: основные концепции. 

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. Аналитическая философия как 

основа интертекста. Логический позитивизм как ранняя форма 
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аналитической философии. Принципы аналитической философии. 

Философия вымысла.  

Особенности интертекста в прозе ХХ века. Деконструкция как одна из 

стратегий исследования интертекста. Неавторское «чужое слово». Иерархия 

текстов в тексте. Типология композиционных форм текстов. Поэтика 

интертекста прозаических произведений. 

Теория речевых актов и языковых игр. Принцип семантики возможных 

миров. Текст как диалог между автором, читателем и культурным 

контекстом. Неомифологическое сознание. Цитата, аллюзия. Реминисценция. 

Интертекст в структуралистской, постструктуралистской, генеративной 

поэтике. 

 

Современная литературная критика Казахстана. Гендерные 

исследования в литературоведении. 

Развитие литературной критики и ее роль в литературном мире 

Казахстана. Современное состояние литературной критики. Литературно-

критический взгляд на творчество писателей. Специфика критического 

мышления. Основные критерии оценки художественных произведений. 

Влияние литературной критики на судьбу произведения и литературный 

процесс. 

Современное западноевропейское феминистское сознание. Система 

ценностей литературы. Развитие «женской» литературы и особенности 

«женского» образа мышления. Жанры «женской» литературы. 

Социокритическое направление феминистского движения. Роль 

феминистского литературоведения в восстановлении бинарного видения 

мира, создания гендерно ориентированной теории литературы. Изучение 

«женской» литературы в литературоведении Казахстана. Проблемы 

феминистского литературоведения в работах Э. Шоре, Ю. Кристевой, Э. 

Сиксу, Л. Иригарай, С. Кофмана, Э. Шоуолтера, Ф. Исмаиловой. 

 

Мифопоэтика и археопоэтика. 

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

Фуко) и другие. Роль В. Проппа и О. Фрейденберга в становление 

мифопоэтики.  

Использование мифологических сюжетов и мотивов в структуре 

художественных произведений. Основные черты неомифологизма. Роль 

казахстанских ученых в развитии неомифологической поэтики (С. 

Каскабасов, Р. Бердибаев, Б. Байтанаев, Н. Келимбетов, Е. Турсунов). 
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Археопоэтика как область литературоведения. Архетипы, их 

классификация. Актуализация и углубление теории археопоэтики с учетом 

семиотики, герменевтики, философии, культурологии, психологии. 

Разработка понятий архетипических комплексов и архетипов и входящих в 

их состав внутритекстовых механизмов смыслоформирования. Системный 

анализ художественного мира писателя в архетипическом аспекте.  

 

Традиции и новаторство. Массовая литература: проблема 

художественной рефлексии. 

Мастерство, талант и художественный мир М.О. Ауэзова. Факторы, 

обусловливающие новаторство и разрушающие традиции в литературе. 

Жизненные факторы, влияющие на талант писателя. Особенности 

поэтического восприятия мира. Систематизация, обобщение и воплощение 

жизненных реалий в художественном творчестве. Прототип и авторская 

фантазия при создании художественных образов. 

Проблема массовой культуры и литературных иерархий. Элитарная и 

антиэлитарная концепции искусства и литературы. Теория Х. Ортеги-и-

Гассета. Шкала литературных ценностей. Критерии оценки художественных 

произведений. Литературные иерархии и репутации. Колебания 

литературных репутаций (труды В.Е. Хализева).  

Градация произведений литературы. Классика. Беллетристика и 

массовая литература. Условность границ. Жанры массовой литературы. 

Основные черты массовой культуры.  

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Роль литературоведения в современном мире. 

2. Тенденции развития современного литературоведения. 

3. Основные методы анализа художественных произведений  

4. Типология жанров современной литературы. 

5. Задачи литературной компаративистики. 

6. Принципы сравнительно-типологического изучения литератур 

Востока и Запада, Казахстана и России. 

7. Поэтика мифа и роль архетипов в произведениях современной 

литературы. 

8. Модернизм как литературное направление и художественная 

система. 

9. Роль хронотопа в художественном произведении. 

10. Литературные иерархии. Роль классики и массовой литературы в 

современном мире. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ  

 

1. Судьба литературного произведения. 

2. Модернизм и реализм. 

3. Семиотика. Знаковая природа художественного произведения. 

4. Основные направления и течения в современной литературе 

Казахстана. 

5. Реализм и неореализм. 

6. Функции сновидений в художественном произведении. 

7. Интерпретация художественного произведения. 

8. Образ автора и читателя в художественном произведении. 

9. Роль массовой литературы. 

10. Массовая литература и беллетристика. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ 

 

1. Роль писателя и критика в современнном мире.  

2. Основные принципы эстетика реализма и неореализма.  

3. Семиотический анализ художественного произведения.  

4. Основные направления и течения современной литературы 

Казахстана. 

5. Модернистские и постмодернисткие тенеденции в творчестве 

казахских писателей. 

6. Особенности жанра романа.  

7. Восприятие художественного произведения.  

8. Категории воремениии пространства в художественном 

произведении.  

9. Массовая и классическая литература.  

10. Построение и жанровый состав произведений массовой литературы.  

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная: 

1. Атымов М. Қазақ романдарыны поэтикасы. – Алматы: Ғылым, 2002. 

2. Ахметов К. Әдебиеттануға кіріспе. Оқу құралы. – Қарағанды: Аркоң, 

2004. 

3. Базарбаев М. Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы. – Алматы: Жазушы, 

2003. 

4. Бердібаев Р. Қазақ тарихи романы. – Алматы: Ғылым, 2001. 

5. Қабдолов З. Сөз өнері. – Алматы: Қазақ университеті, 2002. 

6. Нұрғали Р. Сөз өнерінің эстетикасы. – Астана: Елорда, 2003. 
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7. Темирболат А.Б. Категории хронотопа и темпорального ритма в 

литературе. – Алматы: Ценные бумаги, 2009. 

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

2011. 

9. Темирболат А.Б. Проблема хронотопа в современной прозе. – 

Алматы: Ценные бумаги, 2003. 

10. Теория литературы: История русского и зарубежного 

литературоведения: Хрестоматия / Сост. Н.П. Хрящева. – М.: Флинта: Наука, 

2011. 

 

Дополнительная:  

1. Ауэзов М. Мысли разных лет. Собрание сочинений. – Алматы: 

Ғылым, 2005. 

2. Борев Ю. Эстетика. – М.: Академия, 2006. 

3. Дәдебаев Ж. Жазушы еңбегі. – Алматы: Қазақ университеті, 2001. 

4. Джуанышбеков Н. Проблемы современного сравнительного 

литературоведения. – Алматы: Қазақ университеті, 2000. 

5. Западное литературоведение XX века: Энциклопедия. – М.: Intrada, 

2004. 

6. Компаньон А. Демон теории. Литература и здравый смысл. – М.: 

Издательство имени Сабашниковых, 2001. 

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

8. Потебня А. Эстетика и поэтика. – М.: Когито-Центр, 2006. 

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

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

10. Скафтымов А.П. Поэтика художественного произведения. – М: 

Высшая школа, 2007. 

11. Степанов Ю.С. «Интертекст», «Интернет», «интерсубъект» (К 

основаниям сравнительной концептологии) // Известия РАН. Серия 

литература и язык. Т.60, № 1. – М.: Наука, 2001. 

12. Холиков А.А. Биография писателя как жанр. – М.: ЛИБРОКОМ, 

2010. 

13. Художественная антропология. Теоретические и историко-

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

М.: МАКС Пресс, 2011. 

14. Художественная антропология и творчество писателя / Под ред. 

В.В. Савельевой, Л.И. Абдуллиной. – Усть-Каменогорск-Алматы, 2007. 

15. Якобсон Р.О. Формальная школа и современное русское 

литературоведение. – М.: Языки славянской культуры, 2011. 
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APPL 5301 – АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

(профильное направление) 

 

Объем 1 кредита  

 

Автор: 

Калкабаева С.А. – кандидат филологических наук, доцент Казахского 

национального университета имени аль-Фараби; 

Мекебаева Л.А. – кандидат филологических наук, старший 

преподаватель Казахского национального университета имени аль-Фараби 

 

Рецензенты: 

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

национального университета имени аль-Фараби 

Орда Г. – доктор филологических наук, доцент, главный научный 

сотрудник Института литературы и искусства имени М.О. Ауэзова МОН РК 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Поэтика является одним из основных предметов  литературоведения, 

дисциплина «Актуальные вопросы поэтики литературы» один из важных 

предметов изучаемых магистрантами  в высших учебных заведениях. Изучая 

данный предмет магистрант будет ориентироваться в  закономерностях 

структуры текста, ознакомится с условиями классификации методов 

изобразительных средств, научится различать содержание и форму, вид, 

сюжет и композицию, теоретические направления художественного метода, 

тенденции развития национальной и мировой литературы.  

Магистрант изучая поэтику ознакомится с содержательной литературой, 

ценными мнениями исследователей. Предусматривается освоение  

общественной функции, содержания методологии и методики анализа, 

самобытность художественного творчества, эстетика и психология. 

Рассмотриваются  способы и методы изучения поэтики художественного 

произведения в современной науке литературоведения. Рассматриваются  

новаторские поиски в поэзии, новые течения художественной прозы,  

внутренние закономерности текста в произведениях.Особенности 

художественного языка рассматривается в сочетании с идейно-

художественным характером литературного произведения. 

Изучение курса «Актуальные вопросы поэтики литературы» направлена 

на следующие виды компетенций: 

–  Методические компетенции: 
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В процессе изучения творчества писателей способность использовать 

произведения художественной литературы, понимать взаимосвязь научных 

дисциплин, в особенности, методологический аппарат современного 

литературоведения, научится вести междисциплинарные исследования и 

опираться на достижения научных школ и направления  различных отраслей 

знаний; 

–  Компетенции межличностных образов: 
Способность совершенствования и распространения интеллектуальных, 

культурных и профессиональных уровней саморазвития, резюмировать 

накопленный опыт, в случае необходимости изменение рода и характера 

профессиональной и научно-исследовательской деятельности; 

–  Системные компетенции: 
способность к творчеству,  созданию инновационных идей, самостоятельно 

научно обосновывать и делать прогнозы, способность выбора путей и 

способов эффективного достижения целей и исследования;  

–  Предметные компетенции:  
в процессе исследования литературного творчества, способность 

анализировать и применять современные научные теории и концепции 

литературных и художественных явлений; 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Темы 

    1 Поэтика – филологическая дисциплина. Теория литературы и 

поэтика. Поэтика и риторика. Поэтика и герменевтика.   

    2 Литература и эстетика. Природа эстетического мышления.  

3 Художественное познание. Природа художественного мышления.   

4 Автор и читатель.  Образ автора. 

5 Образ – форма художественного содержания в искусстве, его 

специфика. Содержательные особенности словесных образов. 

6 Мировоззрение и творчество. Литературная одаренность. Условия 

видимости и условий его развития. Свойства передающие натуру 

художника. 

     7 Форма и содержание литературного произведения. Ведущая роль 

перехода содержания в форму. Роль художественной формы. 

8 Мифопоэтика и архопоэтика. Неомифологизм 

9 Структура художественного произведения. Поэтика сюжета и 

композиции. Сюжет и конфликт. 

10 Художественный язык. Изящное выражение мысли. Описание, 

индивидуализация, типизация персонажей словом.  

11 Типология жанра и литературный процесс в мировой науке 
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литературоведения. Принципы классификации жанра литературы. 

    12 Правда жизни и художественная правда. Проблема пространства и 

времени в литературе. 

13 Некоторые способы исследования художественной литературы с 

поэтической стороны. Методология анализа художественного 

произведения.  

14 Литературный стиль. Писатель и стиль. 

15  Литературный процесс. Закономерности развития художественной 

литературы. Художественный метод. Литературные направления и 

течения. Новые тенденции современного литературного процесса.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

Введение 

Цель предмета – представить объект исследования поэтики с помощью 

всесторонних теоретических сведений в отрасли поэтики  

литературоведения. Объяснить эстетические ценности поэтических 

исследований художественного произведения рассматривая его целиком.  

Особенности поэтических изобразительных средств художественной 

литературы, проявляются в связи с вопросами художественного подхода, 

образного мышления, индивидуальности в художественном мышлении,  

стиле, жанре, виде и др.   

Определив поэтические особенности художественного произведения, 

приспосабливаться  и уметь изучать с поэтической точки зрения.  

 

В задачи дисциплины входят следующие вопросы: Уметь 

исследовать художественное произведение с поэтической точки зрения, 

научится находить художественные способы писателя придающий 

эстетическую ценность произведению.   

Использовать полученные знания на практике. 

Объектом исследования дисциплины являются художественные 

произведения, научные исследования в области поэтики, принципы и 

позиции исследования с поэтической точки зрения, методы научных 

исследований, новые научные понятия и суждения. 

Метод исследования дисциплины: поскольку сложность дисциплины 

данного курса требует научной подготовки, для его изучения необходимо 

владеть следующими научными методами:   

1) Метод анализа; 

2) Интерпретация, оценка; 

3) Сравнительно-типологический метод; 

4) Метод систематизации; 

5) Аналитический, синтетический; 

6) Комплексный метод. 
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При изучении дисциплины «Актуальные вопросы поэтики 

литературы» магистрант должен знать:   

– с поэтической точки зрения исследовать художественное 

произведение; 

– определять влияние эстетических ценностей на литературное 

произведение;  

–  распознавать стилевые особенности писателя; 

– уметь оценивать, обсуждать, делать комплексный анализ 

художественного произведения; 

–  уметь давать объективную оценку художественному 

произведению, также высказывать субъективное мнение; 

– приобретать навыки писать научные, литературно-критические 

труды.  

После изучения и освоения теоретических вопросов соискатель 

должен знать следующее:  
– научные труды в области поэтики; 

– специфику и эстетическую структуру художественной 

литературы; 

– основные методы исследования поэтики художественного 

произведения; 

– принципы и подходы исследования с поэтический точки зрения;  

Перечень пройденных дисциплин: введение в литературоведение, 

история литературы, теория литературы, текстология, литературные жанры  

Перечень последующих дисциплин: психологизм художественной 

литературы, литературное редактирование художественного текста, 

проблемы сравнительного литературоведения, закономерности 

литературного развития. 

Место и деятельность данного предмета науки среди других наук.  
Дисциплина «Актуальные вопросы поэтики литературы» по содержанию 

полностью соответствует филологическому блогу и другим общественно-

гуманитарными наукам. В частности: фольклористика, языкознание, 

стилистика, ораторское искусство, философия, эстетика, культурология. В 

связи со стремительным развитием науки и техники закономерна 

использование естественных наук в литературоведении. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Поэтика - филологическая дисциплина. Теория литературы и 

поэтика. Поэтика и риторика. Поэтика и герменевтика. Поэтика 

литературы – один из ведущих и основных отраслей в науке определяющий 

суть литературоведения. Поэтика – самая древняя отрасль науки 

литературоведения. Важные труды о поэтике. Поэтика – филологическая 

дисциплина. Связь поэтики литературы с другими дисциплинами. Теория 
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литературы и поэтика. Понятие поэтики в отрасли теории литературы. 

Отрасли поэтики:  общая поэтика, индивидуальная поэтика, историческая 

поэтика. Нормативная поэтика, поэтика рассказа. Цель и объекты 

исследования поэтики. Поэтика и риторика. Поэтика и герменевтика. 

 

Литература и эстетика. Природа эстетического мышления. 
Литература - один из основных видов искусства. Характерные особенности 

основных видов искусства. Предмет, описание искусства. Способы и  приемы 

описания искусства. Тайны восприятия произведения искусства. Служба 

особой отрасли как общественное сознание литературы.  

Характер и свойство литературы. Особенности в изображении образов в 

искусстве слова. Научные выводы о мастерстве художника, создателя 

литературного произведения. Социальная личность писателя. Понятие  

народности  литературы. Национальный характер литературы. Общественная 

значимость художественного произведения. На стороне познания. 

Воспитательное значение. Эстетический характер искусства слова. 

Художественное значение литературы. Образность, эстетическое чувство 

человека зарождающее чувства художника.  

 

Художественное познание. Природа художественного мышления.  

Художественное познание. Предмет художественного познания. 

Своеобразные средства и способы в создании художественного образа. 

Познавательно-эстетические возможности слова, речи в качестве основного 

инструмента в создании литературного образа. Процесс художественного 

творчества как закона жизни, типизация в плане общего познания, его 

специфика. Содержательные особенности словесных образов: / в сравнении с 

живописью и музыкальными образами/, широким охватом жизни, в его 

динамике, характер человека в различных связях с природой, общественной 

жизни, умение раскрыть в эволюционном плане свойства, особенности 

людей реализовать мышление и речь. Обстрактные и пояснительные разницы 

образных изображений жизни. Границы и художественное познание а также 

идейно-эмоциональная направленность. Роль общественной позиции и 

личность художника в творческой типизации жизни. 

 

Автор и читатель.  Образ автора. 

Автор – объект творческой деятельности.  Значение слова «Автор». 

Автор – человек с автобиографией, создающий произведение.  Автор 

организатор произведения, также создатель его художественной целостности.   

Автор – невидимый образ, занимающий место во внутренней структуре 

художественного произведения. Причастность авторского мировоззрения с 

идейно-содержательной стороны произведения. Идея писателя – 

художественная идея. Идея и единство темы. Автор – герой произведения. 

Лирический герой. Субъективизм роли автора в формировании 
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художественной целостности. Природа автора в фольклоре, в религиозных 

литературах, художественной литературе. Проявление авторской активности 

в соответствии с обликом периода. Виды авторского изложения. 

Многогранность и свобода автора. Постмодернистские концепции о “смерти 

автора” и скрипторе”. Взаимосвязь  автора и адресата через творческий 

процесс. Превращение адресата автором с точки зрения проектирования в 

одобряющий или автобиографический тип.  Многообразие адресата.  

 

Образ – форма художественного содержания в искусстве, его 

специфика. Содержательные особенности словесных образов. 

Особенности изображения жизни литературы. Образ в художественной 

литературе. Художественный образ, понятие образа и его компоненты. 

Образность – художественная, образная речь. Специфические особенности 

мышления. Художественное воображение и художественное мышление в 

создании образа. Вымысел – путь к образу. Роль вымышленного 

собирательного образа человека. Художественный образ, различие от 

научной характеристики, публицистических, фактографических моделей. 

Движимость границы между видами образов. Экспрессивные свойства 

художественного характера, его неповторимость. Литературный тип, 

социально-исторический характер, соотношение понятий образа и 

персонажа. 

 

Мировоззрение и творчество. Литературная одаренность. Условия 

видимости и условий его развития. Свойства передающие натуру 

художника. Мировоззрение и творчество. Решающая роль нравственных 

позиций и мировоззрения писателя, идейной направленности творчества. 

Единство возникающие в результате теоретических взглядов и чувства 

идеологического мира,  реальность ощущения мировоззрения.  

Дать оценку образному явлению с точки зрения общественныхидей 

самого писателя. Его зависимость от социальной ситуации. Литературная 

одаренность, ее проявление и условия развития ситуации.  

Свойства выделяющие натуру художника . Творческий путь. Требования 

и условия поставленные творчеству. 

 

Форма и содержание литературного произведения. Ведущая роль 

идейного содержания отностительно формы. Роль художественной 

формы. 

Содержание и форма – философская и историческая категория. Научные 

суждения о содержании и форме в художенственном суждении. 

Соотношение образности форм идейного содержания в искусстве слова. 

Единства художественной формы и содержания произведения. Процесс 

перехода содержания в форму. Новая реальность – новое содержание в 
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искусстве. Формирование новых поисков в формате нового содержания. 

Содержание, форма деталей литературного произведения. 

Диалектическое единство экспрессивного  образа и его идейно-

эмоциональное содержание как единая художественная целостность 

произведения.  Особенности эксперссивно-образной формы возникающие из 

художественного содержания. Ведущая роль идейного содержания 

относительно формы. Основные формы художественного уровней: 

предметно-описание, строение слов, конструктивная роль и содержательная 

композиция. Значение содержания в образовании формы и его условная 

самостоятельность.  

 

Архопоэтика и Мифопоэтика. Неомифологизм. Миф классическая и 

архаическая. Способы познания мифопоэтического мышления: 

психоаналитический, юнгианитический,  традиционно-мифологический 

(Б.Малиновский, Дж. Фрейзер), символический (Э. Кассирер), 

этнографический (Л. Леви-Бриюль), структуралистический (К. Леви-Стросс, 

М. Элиаде, В. Гернер), постструктуралистический (Р. Барт, М. Фуко) и 

другие. Роль русских ученых в становлении Мифопоэтики. (В. Я.Пропп и О. 

М. Фрейденберг). Использование мотивов и мифологических сюжетов в  

художественных произведениях. Основные характеристики неомифологизма. 

Роль ученых Казахстана в развитии неомифологической поэтики 

(С.Каскабасов, Р.Бердибаев, Б.Майтанов, Б.Байтанаев, Н.Келимбетов, 

Е.Турсунов). Звязь художественного творчества в древности с магией, 

мифологией, фантастическими географически, историческими понятиями. 

Явления природы и синкретизм искусстве. Тотем и рисунок, 

преемственность в скультуре. Мировоззренческая деятельность мифа. Миф –  

самый дрений жанр сформированная на очень ранней стадии народного 

творчества. Там отмечены представления о сотворении вселенной, появление 

человека и т. б. Мифология народов мира. Мифология казахского народа. 

Это –начало искусства слова и традиционного мировоззрения нашего народа. 

Они менялись в соответствии с требованиями и запросами кочевой жизни. 

Переживали такие тенденции как возникновение, развитие, изменения, 

забвение. Мифические рассказы, виды. Мифические герои, их виды. Миф и 

фольклор. Понятие Мотив Миф начальная стадия народной прозы. 

Мифические сети. Мифическе мотивы в современной литературе. 

 

Структура художественного произведения. Поэтика сюжета и 

композиции. Роль композиции и сюжета в литературном произведении. 

Поэтика сюжета и композиции. Традиционное понятие сюжета и мнение 

формалистов. Ступенчатый сюжет и состязательный сюжет. Роль сюжета в 

развитии идеи писателя. Основы жизни сюжета. Роль сюжета в раскрытии 

аспектов характеров. Элементы сюжета. Преемственность авторского 

изложения и сюжета. Сюжет – понятие раскрывающий  динамику 
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содержания. Сюжет простой и сложный. Линии сюжета. Сюжет и конфликт. 

Преемственность сюжета и конфликта в произведении. Борьба – это 

проявление жизненных противоречий в искусстве. Борьба движущая сила 

развивающий сюжет и композицию. Понятие о композиции. Связь 

композиции с содержанием. Связь композиции с мотивом. Части внешней 

композиции. Композиция и  изобразительная предметная система  

произведения. Композиция и автор, роль точки зрения персонажа. Виды 

изложения. Взаимосвязь композиции с сюжетом. Отношение сюжета и 

композиции к форме и содержанию. Разнообразие композиционных приемов. 

Сюжет и композиция и художественное пространство и время.  Сюжет и 

композиция и психологизм. «Композиция» и «архитектоника», соотношение 

терминов. 

 

Художественный язык. Виды изящного изложения мысли. 

Описание персонажей словом, типизация, индивидуализация. 

Художественный язык. Речь. Разница между видами понятиями языка и речи. 

Образность и экспрессивность как один из видов образной формы 

художественного языка.  Язык художественной литературы как язык стиля. 

Виды изящного изложения мысли – эпитеты, сравнения, тропы, их идейно-

эстетическая функция. Описание персонажей через слово, типизацию, 

индивидуализацию. Язык автора. Национальный язык – источник всех 

возможностей выразительного описания художественного языка. Создание 

художественного языка  в высоком эстетическом качестве. Художественные 

условия, сущность перевоплощений, содержание, структура. Основы 

поэтических неологизмов, становление. Интонационно синтаксические  

риторические вопросы, вводные слова и обращение. Словарные повторы, 

эпитеты, антитеза, эллипсис. Ритм художественного языка. Понятие ритма, 

природа. Структура стиха. Теория стихотворной речи. 

 

Типология жанров и литературный процесс в мировой науке 

литературоведения. Принципы классификации жанров литературы. 

Теория литературных жанров. Понятие жанра, своеобразная природа. 

Принципы классификации жанра литературы. Проблема происхождения и 

вида в творчестве, истории развития, современное состояние. Связь развития 

общественного сознания жанрового содержания. Конкретные жанровые 

аспекты проблематики,  особенности романтических свойств  и национально 

историческое описание характера. Жанровые формы эпоса, особенности. 

Основные особенности жанра эпос. Основные признаки эпического жанра. 

Лиро-эпические жанры, виды, роман в стихах, поэма. Историко-

художественные жанры. Характерные композиционные особенности  

создания образа этого жанра. Виды: очерк, мемуары, биография. Драмы, 

основные признаки, синтетический характер. Драматургический образ и 

сюжетная особенность. Образцы драматического жанра. Сатира, особенности 
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создания характера. Виды жанра сатира: фельетон, пародия, памфлет, 

эпиграмма и др. Сатира в составе других жанров. Развитие теории жанра в 

наше время. О стиле литературного произведения. Стиль как единство всех 

компонентов экспрессивнно-образных форм  направленных на реализацию 

раскрытия художественного содержания. Стиль художника, влияние его 

эстетического мировоззрения на стиль произведения.  

 

Правда жизни и художественная правда. Проблема пространства и 

времени в литературе. Мир сочинений - освоение художественной реалии 

жизни. Реальность жизни и художественный реализм. Автор – герой – идея. 

Типичный персонаж. Способы описания психологизма, характера персонажа. 

Монолог, диалог, портрет, пейзаж. Характер. Новые грани изображения 

психологического состояния героя.  

Проблема времени и пространства в художественном произведении. 

Категория мекеншақ и некоторые противоречивые взляды в связи с 

понятиями пространство и время. Психологическая среда и фантазия автора. 

Национальные рассуждения о пространстве и времени. Особенности  

познания и представления о пространстве и времени в  устной литературе и  

произведениях современных писателей. Общее понятие о хронотопе. 

Примеры хронотопа в эпических произведениях.  

 

Некоторые способы исследования художественной литературы, 

поэтический подход. Методология анализа художественного 

произведения.  

Творческий процесс и пути его восприятия. Анализ художественного 

произведения, интерпретация и уровень оценки. Виды анализа 

художественного текста: лингвистический анализ, литературный анализ, 

стилистический анализ. Результат методики синхронного и диахронического 

анализа в литературе. Объективный аналитический анализ и субъективные 

принятие отношений.  Рецептивная теории эстетики. Опыт герменевтики и 

эстетики в литературе. Формалистические концепции в литературоведении. 

Филологический подход. Психоаналитический подход. Формальный подход. 

Биографический подход. Психологический подход. Изучение психологии 

творчества и анализ литературного характера. Отображение в 

художественном творчестве социальной психологии. Способ интуитивизма. 

Культурно-исторический подход. Эстетический характер культурно-

исторического подхода. Просветительская идея. Внедрение в науку 

литературоведение исследования принципа историзма, исторические 

пробелы (толковать литературное явление через биографию писателя и 

литературное, социальное влияние.). Историко-сравнительный метод. 

Методические школы в литературоведении, их научные принципы, 

представители.  
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Литературный стиль. Писатель и стиль.  

Понятие стиля в литературоведении. Стиль – индивидуальное  

мастерство, почерк писателя. Преемственность художественного метода 

стиля. Стиль и писатель. Стилевые особенности писателя. Стиль 

составляющее явление и отзывы о них. Этапы формирования стиля писателя. 

Место типа мышления и мировоззрения,  жизненного опыта и автобиографии 

в выявлении индивидуальности стиля писателя. Стиль и эпоха. 

Преемственность национального вопроса, жизни народа и стиля художника. 

Связь стиля и поэтики художественного произведения. Художественная 

целостность компонентов и художественная система определяющий стиль. 

Индивидуальные черты определяющие художественный язык стиля, манеру 

изложения, описание мотивы, сюжет, создание композиции. 

 

Литературный процесс. Закономерности развития художественной 

литературы. Художественный метод. Литературные направления и 

течения. Новые тенденции современного литературного процесса. 

Литературный процесс – методологический метод  изучающий 

движение и развитие художественного мира. Художественного подход 

изображения реальной жизни. Мировоззрение и художественный метод 

писателя. Литературные течения, направления и пути их возникновения. 

Взаимное влияние художественного метода, литературного течения и 

направлений. Литературная школа. Роль литературного течения и школы в 

формировании авторского своеобразия. Художественно-идейная 

направленность. Разные художественные методы  в разные эпохи.  

Художественный метод и литературное направление. 

Влияние литературных течений, художественных методов, символизма, 

классизма, сентиментализма, натурализма, романтизма, реализма, 

модернизма и др., на стиль писателя. Новые тенденции современного 

литературного процесса. Тенденции модернизма, постмодернизма. 

Литературные связи. Международные литературные связи. 

Процесс развития казахской литературы в контексте мировой культуры. 

Расширение кругозора литературы – стремление на сегодняшний день. 

Влияние идеологии современной казахской литературы, художественный 

вклад в развитие. Новый взгляд на историю национальной литературы.  Тема 

возникшая в эпоху независимости – национальная тематика. Расширение 

сферы национальной темы. Большой поворот в истории казахского романа. 

Национальная поэзия в период независимости. Проблема художественного 

перевода современного литературного процесса. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

1. Виды поэтики. Общая поэтика, индивидуальная поэтика, объект 

исследования исторической поэтики. 
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2. Особенности и характер литературы. Особенности в изображении 

образа в литературе. Мастерство художника. 

3. Отличие художественного познания от научного познания 

предметом метода, формы, целью накапливания. 

4. Автор – персонаж и читатель. 

5. Художественный образ, его отличие от научного-описания, 

публицистического, фактографического образа и модели. 

6. Мировоззрение художника, его проявления в произведении. 

7. Единство художественной формы и содержание произведения. 

Процесс превращения содержания в форму. 

8. Классический и архаический миф. Способы познания 

мифопоэтического мышления.  

9. Сюжет и композиция в литературном произведении. Роль 

писателя в развитии сюжета, идеи. 

10. Художественный язык. Речи персонажа. Роль диалога. 

11. Теория литературных жанров. Историко-художественные жанры. 

Влияние жанра в создании образа. Жанр документальной прозы: мемуарные, 

автобиографическая природа произведений. 

12. Реалии художественного освоения жизни. Тема – идея – образ. 

Тип и способ типизации. 

13. Стиль – индивидуальное мастерство, почерк писателя. 

Преемственность методом художественного стиля. 

14. Анализ художественного произведения, интерпретация и уровень 

оценивания. Виды анализа художественного текста. 

15. Мировоззрение и художественный метод писателя. Взаимное 

влияние художественного метода, литературного течения и направления. 

Художественный метод и стиль. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

 

1. Важные труды о поэтике. 

2. Общая поэтика, индивидуальная поэтика, исследования в 

исторических областях. 

3. Суть и значение труда Аристотеля «Поэтика». Трактаты о 

вопросах эстетики Абу Наср аль-Фараби “Риторика”, “Об искусстве поэзии”, 

“Дорога к счастью”. 

4. Проблемы автора, героя и читателя. Изучение их в казахском 

литературоведении. 

5. Характерология как один из видов. 

6. Время и пространство в жанре роман. 

7. Новаторство и традиция в современной казахской поэзии. 
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8. Мифопоэтика и архопоэтика. Неомифологизм в современной 

литературе. 

9. Мастерство сюжета и композиции в современном жанре рассказа. 

10. Вопросы онтологической поэтики и причины его недостаточного 

исследования в казахском литературоведении. 

11. Казахское литературоведение и текстология. 

12. Типовой персонаж. Индивидуальные способы описания 

поведения и психологизма персонажа. Художественные аспекты монолога, 

диалога, портрета, пейзажей. 

13. Роль психологии в художественном творчестве. Новые грани 

изображения психологического состояния героя. 

14. Новейшие методики в исследовании поэтики 

15. Связь стиля и поэтики художественного произведения. 
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