Жұмыс оқу бағдарламасының
титул парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 18.4/17

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Қазақ филологиясы кафедрасы

«Қазақ әдеби сынының тарихы» пәнінен 5В011700 – қазақ тілі мен әдебиеті
мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Павлодар

Жұмыс оқу бағдарламасын
бекіту парағы

Нысан
ПМУ ҰС Н 7.18.4/17

БЕКІТЕМІН
ОІ жөніндегі проректор
_________ Н.Э.Пфейфер
2013 ж. "___" _________
Құрастырушы:

_________ ф.ғ.к., доцент Муталиева Р.М.

Қазақ филологиясы кафедрасы
«Қазақ әдеби сынының тарихы» пәні бойынша 5В011700 – қазақ тілі мен әдебиеті
мамандығының студенттеріне арналған

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Жұмыс бағдарламасы ____________бекітілген жұмыс оқу жоспарларының және
мамандықтың элективті пәндер каталогының негізінде әзірленді.

Кафедра отырысында талқыланды 2013 ж. «___»_______ №_____ хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ Н.Қ.Жүсіпов 2013 ж. « __ »________
Гуманитарлық - педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік кеңесінде ұсынылды.
2013 ж. «___»________________ №_______ хаттама
ОӘК төрағасы __________ С. К. Ксембаева 2013 ж. « __ »_________

ОӘБ бастығы _________ Е. Н. Жуманкулова 2013ж. «___»_____________
Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды
2013ж. «__»________№__ хаттама

Кегль 14,
буквы
строчные,
кроме
первой
прописной

1. Оқу пәнінің төлқұжаты
Қазақ әдеби сынының тарихы пәні
Таңдау компоненті пәні
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Барлық дәрісханалық сағат саны – 30 сағат
Практикалық сабақ – 15 сағат
СӨЖ – 60 сағат
Соның ішінде СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау түрі:
Емтихан ( жазбаша) – 7 семестр
Пререквизит
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті, кеңес дәуіріндегі қазақ әдебиеті
Постреквизит
Ұлы Отан соғысы жылдарындағы қазақ әдебиеті, қазіргі қазақ әдебиетінің тарихы
2. Нысан, мақсат пен міндет
Пән нысаны: 20-21 ғасырдағы қазақ әдебиеті сынына қатысты мәселелер
Пәнді оқыту мақсаты: Әдеби сын туындыларымен таныстырып, әр кезеңдегі сын
сипатымен таныстыру.
Пәнді оқытудың міндеттері:
- дұрыс әдеби сын жөнінде түсінік беру;
- әр кезең сынының ерекшелігіне талдау жасату;
- кеңес дәуіріндегі сынның солақайлығын таныту;
- тәуелсіздік жылдардағы әдеби сынға талдау жасату.
3. Білім, іскерлік, дағды мен құзыреттілікке қойылатын талаптар
түсінігі болуы тиіс:
әдеби сын жөнінде түсініктері болуы;
білуі тиіс:
көркем шығарманы әдеби сын тұрғыда талдау талаптарын;
дағды мен икемділігі:
кеңес дәуіріндегі сынның саясат құралы екенін түсінуге икемді болуы;
қолдана білуі:
әдебиет тарихында сыни ерекшеліктерді айқындай білу;
құзыреттілігі:
Әдебиет пен эстетика тұрғысынан көркем шығармаларға, әрі әдеби үрдістің құбылыстарына
сыни баға беру.

4 Пәнді оқытудың тақырыптық жоспары
Академиялық сағаттарды сабақ түрлері бойынша бөлу
№
р/с

Тақырып атауы

Сабақ түрлері бойынша СӨЖ
дәрісханалық сағаттар
саны
дәрі Практикалық Барлығы
стер
(семинар)

сыни 1
әдебиет

1

2

оның
ішінде
СОӨЖ
1

1

2

1

2

ағартушы- 1
демократтарының сыни ойлары.
3-тақырып.ХХ
әдеби сын

басындағы 1

2

2

2

3

1
4-тақырып. Алашшыл әдеби сын
5-тақырып. Кеңестік дәуірдегі әдеби 3
сын. Жиырмасыншы жылдардағы
сын.

1
3

6
6

1
3

6-тақырып. Соғыс кезіндегі әдеби 1

1

6

1

Қазақтың
пікірінің оянуы және
сынының тууы.
1-тақырып.

1

2-тақырып. Қазақтың

4
5

ғасыр

6

сын
7-тақырып. Соғыстан кейінгі әдеби 1
сын

1

6

1

7

8-тақырып.

«Жылымық» 1
жылдарындағы әдебиеттану (50
жылдардың екінші жартысы)

1

6

1

9-тақырып.

«Жеңген 1
социализм»
тұсындағы
әдеби сын (60 жылдар)

1

6

1

10-тақырып.

1

6

1

10

«Кемелденген 1
социализм» тұсындағы әдеби сын
(70 жылдар)
11-тақырып. «Қайта құру» кезеңіндегі 1
әдебиет (80 жылдар)

1

6

1

11
12

ХХІ ғасырдағы әдеби сын

2

2

6

2

Барлығы:90 (2 кредит)

15

60

15

8

9

15
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