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1 Оқу пәнінің паспорты
Пән атауы - «Оқытылатын тіл елінің әдебиеті XIX – ХХ ғғ.»
Міндетті компонент
Кредит саны және оқу мерзімі
Барлығы – 2 кредит
Курс: 4
Семестр: 7
Барлық аудиторлық сабақтар саны – 30 сағат
Дәрістер – 15 сағат
Практикалық/семинарлық сабақтар – 15 сағат
СӨЖ – 60 сағат
Оның ішінде СОӨЖ – 15 сағат
Жалпы еңбек сыйымдылығы – 90 сағат
Бақылау түрі
Емтихан – 7 семестр
Пререквизиттер
«Көне дәуір әдебиеті (Пропедевтика)», «Шетел елдерінің әдебиеті (6-18
ғғ)», «Базалық шетел тілі (В2 - жалғастырушы деңгейі)», «Оқытылатын тіл
елінің әдебиеті XIX ғасырға дейін».
Постреквизиттер
Дипломдық жұмыс.
2 Пән, мақсат және міндеттер
Пәннің пәні – ағылшын тіліндегі әдебиеті 19-шы ғасырдан бастап қазіргі
заманға дейін.
Пәнді оқыту мақсаты XIX – XX-шы ғасырдағы ең маңызды процесстер және оқылатын тiл
елдерiнiң мәдениетiне ғана емес, дүниежүзілік мәдениетке де маңызды үлес
өзiмен ұсынатын оқылатын тiлдердiң елдерiнiң ең iрi жазушыларының өнерi
тарихи-әдебиет туралы студенттердiң бiлiмдерiнiң жүйелеуi.
Пәнді зерделеу міндеттері
- XIX – XX-шы ғасырдағы әртүрлi тарихи кезеңдердегі әдебиеттiң
дамуына тән ерекшелiктерiмен студенттерді таныстыру;
- студенттерді XIX – XX-шы ғасырдағы бағыттар және әдебиет әдiстер
мәселелерімен, оның пайда болуынан бүгінгі күнге дейінгі кезеңімен
таныстыру;

- студенттерге XIX – XX-шы ғасырдағы идеялы мазмұн және оқылытын
тiлдiң елдерiнiң әдебиетiнiң ең iрi жазушыларының өнерiнiң жеке ерекшелiктерi
туралы қажеттi мәлiметтер беру;
- студенттерді XIX – XX-шы ғасырдағы түрi және мазмұнының
бiрлiгiндегi шығарманы өз алдына талдауға үйрету; жалпы адамдық
құндылықтарды түсiндiрiп берiп, шығармалардың эстетикалық, болмыстық,
тәрбиелiк потенциалын анықтау.
3 Білім, дағды, ікерліктер мен құзіреттерге қойылатын талаптар
Студенттер осы пәнді меңгеру нәтижесiнде келесілер туралы түсінік болу
тиісті:
- XIX – XX-шы ғасырдағы оқытылатын тіл елінің әдебиетiнің дамуынын
негізгі кезеңдері туралы, оқылытын тiл елiнiң эволюциясы және әдебиетiнiң
қазiргi күйi туралы;
- XIX – XX-шы ғасырдағы оқылытын тiл елiнің әдеби бағыттары, ағымдар
және мектептерi туралы;
- XIX – XX-шы ғасырдағы оқылытын тiл елiнiң көркем әдебиеттер
ерекшелiгі туралы;
- XIX – XX-шы ғасырдағы идеялы мазмұн туралы және жеке
ерекшелiктердiң оқылытын тiлдiң елiнiң әдебиетiнiң ең iрi жазушыларының
өнерлерi.
бiлу тиісті:
- түрi және мазмұнының бiрлiгiндегi шығарманы өз алдына талдау;
- анықтама әдебиетiмен жұмыс iстеу;
- критикалық әдебиетпен жұмыс iстеу;
- жалпы адамдық рухани игіліктерді тауып, он түсіндіру;
- шығармалардың эстетикалық, болмыстық, тәрбиелiк потенциалын
анықтау.
Жаттығу дағдыларын алу тиісті:
- бейiмделмелген әдебиет оқу
4 Пәнді зерделеудің тақырыптық жоспары
№ Тақырыпр/с тардың
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5 Әдебиеттер тізімі
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