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1 Оқу пәнінің паспорты
Пәннің атауы «Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы»
Кредит саны мен оқу мерзімі
Барлығы – 3 кредит
Курс: 1
Семестр: 4
Аудиториялық сабақтар – 45 сағат
Дәрістер – 30 сағат
Тәжірибелік – 15 сағат
СОӨЖ – 22,5
Соның ішінде СӨЖ – 90
Еңбек сыйымдылығы барлығы – 135 сағат
Бақылау формасы
Емтихан – 4 семестр
-

Пререквизиттер
Қазақ халық ауыз әдебиеті
Қазақ әдебиетінің тарихы
Ежелгі және хандық дәуір әдебиеті
ХІХ ғасыр әдебиеті

Постреквизиттер
- Әдебиет теориясы
- Тарихи поэтика
- Шығыс әдебиеті
2 Пәні, мақсаты мен міндеттері
Пән: «Түркі халықтарының әдебиетінің тарихы»
«Түркі халықтары әдебиетінің тарихы» пәні – түркі
халықтары әдебиетінің ежелгі дәуірден бастап, бүгінгі күнге
шейінгі кезеңді қамтиды.
Әрбір ұлттың фольклоры,
классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби мұралары қамтылып,
ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі
танылады.
Пәнді оқыту мақсаты:
Әлемдік көркем сөз шеберлігіне және әдеби қозғалысқа
тигізетін түркі халықтары әдебиетінің ықпалын кеңірек ашу
нысанға алынды. Ежелден тарихы тағдырлас, тілі туыс, әдетғұрпы мен салт-санасы өзара жақын болып келетін түркі
тектес халықтар: ұйғыр, әзербайжан, башқұрт, тәжік, түркімен,
қарақалпақ, өзбек, қырғыз, татар әдебиеттерінің өзара

байланысын,
дәстүр
жалғастығын,
бір-біріне
әсері,
шығармаларының идеялық, көркемдік ерекшелігі, дамуы.
Пәннің міндеттері:
- Түркі халықтары әдебиетінің тарихындағы әдеби бағыттарды
айқындау;
- Түркі халықтары әдебиетінің тарихындағы әдеби жанрлық
ерекшеліктерді анықтау;
- Түркі халықтары әдебиетінің тарихындағы көркемдік
ерекшеліктерді саралау.
3 Білім, икемділік және дағды-машықтарға қойылатын талаптар
- студенттерге түркі халықтары әдебиетінің тарихындағы аса
үздік туындыларымен таныстыра отырып дәріс беру, олардың
бір-бірінің мәдениетіне қосатын, толықтыратын, байытатын
үлес салмағының жаңаша мазмұн-мәнін айқындап, орнықты
сұранысқа жол сілтеу;
- әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік
ерекшелігіне қарай даралап зерттеуге баулу;
- классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік
парасаты,
гуманистік-имандылық
тағлымына
көркемдікэстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау
жасауға үйрету;
- әр ақын-жазушының шығармаларынан үзінділерді жатқа оқу,
ғылыми талдау жасауға үйрету;
- шығарманың жанры мен стиліне, тақырыбы мен сюжетіне,
композициясы мен тіл көркемдігіне ерекше назар аудара
отырып, ой толқыны мен образдар бедері берілуіне, ақын
позициясының тұтастығын танытуда ғылыми пайымдаулар
жасауға баулу.
4 Пәнді оқудың тақырыптық жоспары
Сабақ түрлері бойынша академиялық сағаттарды
бөлу
Пәннің тақырыптық жоспары
№
Тақырып
Сағат саны
Күндізгі бөлім
Дәріс
Тәжі
СӨЖО
р.
СӨЖ
1
1

2
Түркі
әдебиетінің
кіріспе.

халықтары
тарихына

3

4

5

1

1

10

2 Азербайжан әдебиеті.
3 Башқұрт әдебиеті.
4 Қарақалпақ әдебиеті.
5 Қырғыз әдебиеті.
6 Өзбек әдебиеті.
7 Ұйғыр әдебиеті.
8 Татар әдебиеті.
9 Түркімен әдебиеті.
Барлығы: сағат

3
3
3
5
3
3
6
3
30

1
1
1
4
2
1
3
1
15

10
10
10
10
10
10
10
10
90
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