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Курс бойынша қамтылатын тақырыптар
1-тақырып. Кіріспе. Поэтикалық заңдылықтарды
айқындаудың өлшемдері. Лингвопоэтика туралы
жалпы түсінік. Әдебиеттанудағы семиотика мәселесі.
Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [9], [10], [13], [24].

2-тақырып. Құрылымдық потика және мотив бойынша
талдау. Поэтика мәселелерін зерттеудегі әдіс- амалдардың
дамуы. А.Н.Веселовскийдің тарихи-салыстырмалы әдісі.
3.А.Потебня еңбектеріндегі теориялық әдіс- амалдар.
М.Бахтиннің тарихи-типалогиялық әдісі. Неомифологизм
поэтикасы. Поэзиялық өнердің пайда болуы туралы
теориялар. Халық ауыз әдебиеті және рәсімдік поэзия.
Көркем әдеби тіл және стиль. Поэтикалық неологизмдер,
фразеологизмдер. Әдеби туындыдағы психоаналитикалық
мотивтер мен мәселелерді талдау. Фольклордың әдебиетпен
туыстығы. Фольклорлық сарындардың кейінгі жазба
әдебиетте жаңғыруы. Сюжет.Психологиялық параллелизм
әдісі.
Ұсынылатын әдебиеттер: [11], [21], [12], [13], [23].

3-тақырып. Қазіргі медицина мен психология жетістіктерін
пайдаланатын зерттеулер стратегиясы. Психологиялық
параллелизм
белгілері.
Параллелизм
туралы
қазақ
ғалымдарының
еңбектері.
Қазақ
әдебиетіндегі
психологиялық параллелизм
Ұсынылатын әдебиеттер: [14], [22], [12], [13], [29].

4-тақырып. Ықтимал әлемдер семантикасы, логикалық
семантика,
прагматика
–
жаңашыл
әдебиеттанудағы
философияның теорияларын қолданатын жаңа бағыттар.
Параллелизм типтері, тарихи семантикасы. Троптың пайда
болуы. Көркемдеуіш құралдар.
Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2], [12], [18], [23].

5-тақырып. Сөйлеу актілері мен тілдік ойындар теориясының
ойындық әдебиеттануда қолданылуы. Ырғақ ұғымы. Сөздік
қайталаулар. Кейіпкерді сөз арқылы сипаттау, типтендіру,
даралау.
Ұсынылатын әдебиеттер: [11], [21], [12], [33], [18].

6-тақырып. Характералогия – психопаталогия жетістіктерін
қолданатын бейнелерді әдебиеттанушылық тұрғыда зерттеу
бағыты. Деконструкция – постмодернизмнің ғылыми-зерттеу
стратегиясы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2], [12], [13], [23].

7-тақырып. Тарихи типологиялық және салыстырмалытипологиялық
бағыттар.
А.Н.Веселовскийдің
тарихисалыстырмалы әдісі. А.Потебня еңбектеріндегі теориялық
әдіс- амалдар. М.Бахтиннің тарихи-типалогиялық әдісі.
Феминистік және постмодернисттік бағыттар.
Ұсынылатын әдебиеттер: [21], [22], [12], [13], [33].

8-тақырып. Қазіргі Қазақстандағы әдебиеттану ғылымы мен
әлеуметтік-тарихи
фактор
құбылысы
олардың
жанжақтылығы мен толымдылығы болмысты көркем қабылдау
және шығармашылық мазмұндаудың әдіснамасы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [14], [12], [19], [23], [38].

9-тақырып. Әдеби бағыттар: постмодерн, авангард,
постструктурализм, мифологизм, сюрреализм сияқты
формаларды бағалы негіз ретінде қабылдануы. Көркемдік әдіс
және жазушы шығармашылығы
Ұсынылатын әдебиеттер: [1], [2], [12], [13], [23].

10-тақырып. Жазушы шеберлігі және әдеби тектер мен
түрлер, ағымдар мен бағыттар поэтикасы. Әдеби тектер.
Синкретизм дәуіріндегі жанрлар. Поэтикалық тектердің
бөлінуі. Эпос, лирика, драманың шығу тегі. Көркемдік
жүйелердің дамуы және ХІХ-ХХ ғғ. Орыс әдебиеті ірі
өкілдерінің шығармашылығы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [17], [12], [22], [19], [23].

11-тақырып
Орыс
әдебиетінідегі
психологизм.
Мифопоэтикалық бастау. Суреткер шығармашылығының
макрожәне
микроконтексті.
Суреткерлер
шығармашылығындағы
орыс
әдебиетінің
жанрлық
эволюциясы. Көркем шығарма құрылымындағы теориялық
поэтиканың («макропоэтика») және («микропоэтиканың» )
ерекшеліктері. Шығарма көркем бірлік ретінде. Сюжет және
оның бағдарлануы. Баяндау поэтикасы. Уақыт және кеңістік.
Кейіпкерлер жүйесі. Поэтика және бейнелілік. Шығарманың
бейнелік құрылымы.
Ұсынылатын әдебиеттер: [15], [25], [12], [13], [27].
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