




Ф ҚазҰПУ 711-20-11 Қабылдау емтихан бағдарламасы. Бірінші басылым. 

 

8D058 – Әдебиеттану мамандығы бойынша доктарантураға түсу 

емтиханының бағдарламасы 

 

Әдебиет теориясы – ғылым. Әдебиет теориясының негiзгi міндеттерi. 

Әдебиеттiң тарихы және әдебиет теориясы. Әдебиет теориясы және әдеби 

сын. Әдебиеттанудың даму және қалыптасу тарихы. Әдебиеттанудың қазiргi 

жағдайы және даму беталысы. Қазіргі кезеңіндегі әдебиеттанудың теориялық 

мәселелері. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасу 

тарихы. Фольклор мен әдебиеттің байланысы және айырмашылығы. 

Тәуелсіздік дәуіріндегі Абайтану. Қазақ әдебиетіндегі экзистенциализм.  

Әдеби өнердi зерттеудің жолдары мен көркем шығарманың игерудің негiзгi 

формалары. Әдебиеттанудың негiзгi мектептері. Өнердiң мәні және табиғаты. 

Көркемөнер – эстетикалық құндылықтарды жасаушы. Көркем өнердің 

танымдық қызметі. Символизация теориясы. Типтiлік пен даралық. Өнер 

және әдебиеттің мақсаты мен міндеттері. Әдебиет – өнердiң түрi. 

Әдебиеттанудағы «сана ағымы» ұғымы. Көркем әдебиет – қоғамдық сананың 

бір түрі. Қоғамдық сананың түрлерінің өзара байланысы мен өзара 

әрекеттесуi.  Өмiрдi танудың әр түрлi формалары. Жазушының дүниені 

тануы мен шығармашылығы. Қазақ әдебиеттану ғылымындағы 

көркемаударма мәселесі. Ғылыми зерттеу мен көркем шығармадағы мақсат 

пен мазмұн. Әдеби шығарма – тұтас бiрлiк. Көркем әдебиет мазмұны туралы 

ұғым. Пішін туралы ұғым. Көркем шығарманы мазмұн мен түрге 

салыстырмалы түрде бөлу.  Әдебиет пен өнердегi түр мен мазмұнның бiрлiгі 

және бөлiнбейтiндiгi, олардың өзгермелілігі. Көркем түрдің байлығы, 

сонылығы және айқындылығы. Сөз – форманың бастапқы элементi. Оның 

мазмұн мен түр ерекшелігін анықтайтын көркем әдебиеттiң әсері. Кейiпкер 

және жазушы (қаhарман және автор). Оқырман – кейіпкер - автор  жүйесінің 

анықталуы. Кейiпкердiң санасы мен сезiмi. Өмiрдегі және өнердегі Әсемдік. 

Эстетикалық туралы ұғым. Негiзгi эстетикалық категориялар. Эстетикалық 

сезiм. Жазушының эстетикалық талғамы. Эстетикалық қабылдау және әсер. 

Кейіпкер және мінез. Көркем шығарманың тақырыбы, идеясы. Көркем 

шығарма тақырыбының туу процессі. Тақырыпты өңдеу мен таңдаудағы 

дүниетанымның рөлі. Шығарманың барлық элементтерiн бағындырған негiз, 

iрге, қойылым сияқты (суреттелетін объектiмен) өмір материалы мен 

тақырып арасындағы айырмашылық. Идея және әлеуметтiк эстетикалық 

мұрат. Түпкі ой және идея. Шығарманың мәселесі және мотивi. 

Шығармадағы тақырып пен мәселе, тақырып пен идея, тақырып пен мотивтің 

өзара байланысы. Идея және характер, идея және өмір шындығы. Мотив–

баяндаудың ең қарапайым бөлiнбейтiн бөлшегі. Мотив шығарманың 

қырлары іспетті. Мотив талдаудың негiзгi бiрлiгі іспетті. Көркем 

шығарманың сюжетi. Сюжет элементтерi. Сюжет түрлерi. Көркем 

шығармадағы сюжеттiң рөлi мен орын. Сюжет және фабула. Қимыл, іс-

әрекет–көркемдік әлем ерекшелiгін анықтайтын факторлар. Лирикалық 

шығармалардағы сюжет. Сюжетсiз шығармалар. «Психологиялық» оқиғалар 

мен мотивтер. Әдеби компаративистикадағы сюжеттер және мотивтер 
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мәселесі. Тартыс.  Сюжет бұл шығармадағы тартысты нақты iске асыратын, 

қаhармандардың қарым-қатынасы мен оқиғалар жүйесi іспетті. Көркем 

әдебиеттің шағын сюжетіндегі өмір тартыстары мен олардың өзiндiк көрініс 

алуы. Тартыс – шығарманың негiзгi қозғаушы күші. Көркем шығарманың 

композициясы. Сюжет пен композиция бірлігі. Композицияның негізгі 

компоненттері. Шығарма композициясы және образдар композициясы. 

Көркем шығарма құрылымының компоненттері. Шығарма композициясының 

шарттылануы – шығармадағы ақиқатты суреттеудегі шынайы заңдылықтар 

мен көркем әдістер, иделық-эстетикалық ойластырулар өмірлік материалдар, 

шығарма жанрлары. Параллелизм мен антитеза шығарма композициясының 

әр түрлілігі іспетті. Өмір шындығы және көркемдік шешім шығарманың 

тақырыбының, идеясының, проблемасының барлық элементтерінің (эпизод, 

образ, мотив) қатаң сақталуы. Әдеби характер мен типтерді талдаудың 

жолдары мен әдістері.  

Сюжет құрастырудың тәсілдері. Көркем шығарманың тілі. Авторлық 

сөз. Диалог және монолог. Көркем сөйлеудің ерекшелігі. Көркем 

шығармадағы троптың (құбылту) түрлері және олардың рөлі. Көркем 

әдебиеттің поэтикасы. Көркем шығарма әлемі және жазушының көркемдік 

әлемі. Көркемдік уақыт-кеңістіктің әдебиеттегі қызметі. Шығарма 

композициясының поэтикасы. Әдеби шығармалардағы психологизм. Әдеби 

шығарманың құрамы. Шығарма әлемі.Шығарма әлемі және жазушы әлемі. 

Кейіпкер және құндылық бағыты. Автор және қаһарман. Пейзаждың қызметі. 

Әдеби шығармадағы интерьердің қызметі. Қазіргі әдебиеттанудағы мәтін 

теориясы. Әдеби дамудың заңдылықтары. Әдебиет және фольклор. 

Әдебиеттің пайда болуы. Әдеби дамудың тарихи кезеңдері, мәдени-тарихи 

дәуірлері. Әдеби бірлесіп әрекет ету, дәстүрлер және жаңашылдық. Мәдени 

тарихи дәуірлер және ондағы көркемдік ойлаудың үстем болуы. Көркем 

шығарманың жазылу тарихы. Әдебиеттің даму кезеңдері. Көркемдік әдіс. 

Көркемдік әдісті шындықты бейнелеуші ретінде түсіну. Стиль және 

көркемдік машық. Әдеби бағыт және ағым. Ағым мен бағытта шындықты 

бейнелеудің әдісі, бағалау, талдау принциптері бойынша құру. Әдебиеттегі 

негізгі бағыттар. Әдебиеттегі негізгі бағыттар мен ағымдар. Әдебиеттің 

түйіспелі-типологиялық байланысы. Қазіргі әдебиеттанудағы әдебиеттің 

тарихи дамуының мәселелері. Қазіргі әдеби даму үрдісі. Қазіргі замандағы 

әдебиеттің ролі. XXI ғасырдағы әдебиеттің бағыттары мен ағымдары. 

Әдебиеттанудағы акмеизм бағытының қалыптасу тарихы. Көркем 

шығармалардың жанрлық құрамы. Әдеби тектер. Әдебиеттің тектік 

қасиеттерінің қалыптасу және даму тарихы, оның фольклорлық ғұрыптық 

негізі. Тектер бейнелеудің түрлері мен әдістері ретінде. Эпос, лирика, драма. 

Әртектілік және туысаралық түрлері. Тарихи даму жағдайындағы эпос. 

Неоромантизм және алғашқы қазақ романдары. Тарихи даму жағдайындағы 

лирика. Прозадағы лирика. Өлең және лирика. Лирика және поэзия. Лирика 

тудырудың принциптері. Лирикалық қаһарман туралы ұғым. Драманың 

тарихи дамуы. Драманың ерекшеліктері. Драмалық идея мен образдарды іске 

асыруда сахнаның және сахналық құралдардың маңызы. Конфликт – 
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драманың қозғаушы серіппесі іспетті. Драма әлеміндегі ұлттық тарих 

тұжырымдамасы (қазіргі қазақ драматургиясы негізінде).  Әдеби серпіліс 

теориясының тәжірибелері. Әдеби жанрлар. Көркем мәтінді кешенді талдау 

жолдары. Көркем шығармашылық тектердің жанр бойынша жіктелуі. Көркем 

шығармашылық жанрдың нақтылы-тарихи сипаты. Көркем жанр бүтін бітім 

және көркемдік тұрғыда іске асырудың құралы іспетті. Әдебиет түрлері. Түр 

– жанрдың жеке, нақты көрінісі (отбасылық тұрмыстық, әлеуметтік-

психологиялық, тарихи роман; әлеуметтіктұрмыстық, саяси, философиялық 

драма). Көркем шығарманың жанрлықтүрлік өзіндік ерекшелігі. Әдебиеттің 

қызмет етуі. Герменевтика. Қазіргі әдебиеттану ғылымындағы 

герменевтикалық, структуралистік және семиотикалық зерттеу тәсілдері. 

Түсіну, интерпретация, ойлау. Герменевтика диалогтың бір бөлігі іспетті. 

Дәстүрлі емес герменевтика. Әдебиеттің қабылдауы. Автор және оқырман. 

Шынайы оқырман. Әдебиетті тарихи функционалды тұрғыдан үйрену. Әдеби 

сын. Көпшілік-бұқаралық оқырман. Бұқаралық әдебиет.  Өлең құрылысының 

негіздері. Поэзия және өлең. Өлең құрастырудың принциптері. Өлең 

құрылысының жүйесі. Проза және поэзия. Прозалық шығармалардың 

ерекшелігі. Проза құрылымы. Поэзия табиғаты. Поэтикалық шығармалардың 

композициясы. Лирикалық және эпикалық кейіпкер. Поэзия мен прозадағы 

ырғақ категориясы. Ырғақ және өлең. Өлең құрылысының ұлттық жүйемен 

байланысы, әдебиеттің тарихи дамуының шарттарымен өлең өлшемі, метрі. 

Өлеңнің дыбыстық жүйесі. Рифманың түрлері. Ақ өлең. Әдеби шығарманы 

талдаудың принциптері. Сипаттама және талдау. Әдебиеттанудағы 

интерпретация. Әдеби шығарма мәнмәтінін оқып-үйрену. Әдеби мәнмәтіннің 

түрлері. Жазушы шығармашылығындағы мәнмәтін және шығарманы 

түйсінудегі мәнмәтін. Мәнмәтіннің көпқырлылығы. Шығарманы талдаудың 

имманенттілігі. Әдебиеттану және фольклористика. Әдебиет және фольклор. 

Әдебиеттану мен фольклористиканың негізгі міндеттері мен мақсаттары. 

XX-XXI ғасырдағы әдебиеттану мен фольклористиканың даму 

тенденциялары. Мәдениет жүйесіндегі әдебиет және фольклор. «Абсолюттік 

рух» ұғымдары ның мәні. Әдебиеттегі «динамикалық баламалық» ұғымы. 

Семиотика мен әдебиеттің байланыстары. Көркем шығарма таңбалық жүйе 

ретінде. Ғылыми бағыт ретіндегі семиотиканың мәні. Ғ.Мүсіреповтың 

«Жапон балладасы» шығармасының семиотикасы. Әдебиет және риторика. 

Риторика ғылым ретінде. Шешендік өнердің ерекшелігі. Шешендік өнер 

және әдебиет. Жазушы және оратор. Поэтикалық риторика. Көркем шығарма 

құрылымындағы риторикалық сөйлемдер. Көркем шығармадағы цитата 

қызметі. Көркем шығармадағы афоризмдер. Көркемдік бейне. Қазіргі 

әдебиеттанудағы көркемдік бейненің ұғымы. Көркемдік бейне эстетикалық 

категория ретінде. Көркемдік бейненің ерекшелігі. Көркемдік бейненің 

табиғаты. Мифологиялық мектеп – әдебиеттану мен фольклористиканың 

бағыты. Мифологиялық мектептің философиялық негізі. Мифологиялық 

мектептің өкілдері. Қазіргі филология ғылымындағы неомифологиялық 

бағыты. Мифологиялық космизм. Әдебиеттанудағы мәдени-тарихи мектеп. 

Көркем шығармаларды генетикалық тұрғысынан зерттеу. Әдебиеттану мен 
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эстетикадағы психологиялық мектеп. Психологиялық мектептін даму алғы 

шарттары. Суретші, жазушы және көркем шығарма. Қаламгердің ішкі әлемін, 

сезімдерін әдеби шығармада сипаттау. Психологиялық мектептін өкілдері. 

Әдеби сын жанрлары. Әдеби сын міндеттері. Әдеби сын шығармаларының 

мәні. Әдеби сыншы және жазушы. Әдеби сыншы және оқырман. Әдеби сын 

шығармаларының негізгі жанрлары. Әдеби компаративистика. Көркем 

шығармаларды салыстырмалы түрде зерттеу. Қазіргі әдеби 

компаративистиканың теориялық және тарихи поэтикасы. Салыстырмалы 

әдебиеттану мен салыстырмалы тарихи әдебиеттану. Әдебиеттің ұлттық 

сипаты. Автордың санасы мен ой-пікірлері. Қаламгер шығармашылығы және 

ұлттық мәдениет. Ұлттық әдебиеттердің ерекшелігі және әлем әдеби 

үдерісінің заңдылықтары. Әдеби байланыстар. Көркем шығармаларды аудару 

мәселесі. Әдеби шығармашылығының генезисі. Әдеби шығармаларды 

генетикалық тұрғысынан талдау. Динамикалық поэтикасы. Жазушы 

шығармашылығына әсер ететін негізгі факторлар. Әдеби 

шығармашылығының генезисі туралы негізгі теориялар мен концепциялар. 

Әдеби даму кезеңдері. Әдеби мектептер. XIX-ХХ ғасырдағы негізгі әдеби 

мектептер. Әдеби мектептердің манифестері. Жазушы шығармашылығы 

және әдеби мектеп. Қазіргі әдебиеттанудағы феминистік бағыт. Көркем 

шығармадағы уақыт пен кеңістік. Әдеби шығармадағы уақыт пен кеңістік 

категорияларының ерекшелігі. Қазіргі әдебиеттанудағы хронотоп туралы 

концепциялар мен теориялар. Хронотоп және жанр, стиль мәселесі. «Қазақ 

әдеби сынының тарихы» пәні бойынша қамтылған мәселелер: Сын – 

әдебиеттану ғылымының бір саласы. Оның әдебиет тарихымен, әдебиет 

теориясымен байланысы және айырмашылықтары. Сынның эстетикаға, 

журналистикаға жақындығы. Әдеби сынның қоғамдық ой-пікірде алатын 

орны. Сыншылық өнер мен сыншының принциптілігі. Әдебиет 

классиктерінің сын туралы пікірлері. Сын тарихы. Қазақстандағы әдеби 

сынның тарихына арналған еңбектер. Әлемдік әдеби-эстетикалық ой-

пікірлер. «Айқап» журналы, «Қазақ», «Дала уәлаяты» газеттеріндегі алғашқы 

сыни мақалалар.  Кеңестік дәуірдегі қазақ әдебиетінің табыстарын жеке 

жанрлардың дамуын шола зерттеу. Қазақ романы, лирикалық поэзия, әдеби 

сын, балалар әдебиеті, жанрларының жанрлардың туу тарихы тұрғысынан 

зерттелуі. Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ әдеби сынының бүгінгі жай күйі, 

өкілдері. Қазіргі әдебиеттанудағы постмодернистік зерттеулер. 

Психологиялық паралеллизм және оның көркем шығармалардағы көрінісі. 

Фольклористика және түркітану. Шығыс руханиятымен дәстүрлі әдеби 

байланыс.  
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