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«Филология» мамандығы бойынша докторантураға түсу 

емтиханының бағдарламасы  

 

Бағдарлама профильді пәндердің міндетті компоненті болып табылатын 

«Тіл білімінің және әдебиеттің өзекті мәселелері» және «Тіл білімінің және 

әдебиеттанудың жаңа бағыттары» пәнінің бағдарламасы негізінде жасалды.  

Сұрақтар бағдарламаның негізгі мазмұнына сай талапкердің арнайы 

ғылыми дайындығын айқындауға көмектеседі. Түсу емтиханы лингвистика 

бойынша білімі, тіл білімінің қазіргі замандағы ғылыми парадигмасын 

түсіну, оның негізгі бағыттары мен мектептерін, ғылымның түсініктік-

терминологиялық аппаратын, сондай-ақ, методологиясы мен жалпы және 

жекелеген әдістерін тексеру үшін құрастырылды. 

 

Бағдарлама мазмұны 

 

1. Қазіргі замандағы тіл біліміндегі жүйе мен құрылым түсініктері. 

Тіл білімінің негізгі мәселелері. Тіл білімі нысанының мәселелері, тіл 

мен сөйлеудің, тіл мен ойлаудың, тіл мен ақиқат-шындықтың, мағына 

мәселелерінің арақатынасы. Тілдің жүйесі мен құрылымы түсінігі. Заманауи 

лингвистикалық ғылым парадигмасындағы қазақ тіл білімі. Европалық, 

америкалық, орыс және қазақ тіл біліміндегі лингвистикалық бағыттар. 

Қазіргі қазақ тіліндегі белсенді үрдістер. Тілдегі норма және тіл бірліктерінің 

вариациясы. Қазақ тілінде сөйлеу кезіндегі өзгерістер. Лексиканың 

дамуындағы, фразеологиядағы, сөзжасам жүйесіндегі, морфологиядағы және 

синтаксистегі негізгі тенденциялар. Ауызекі, кітаби және жазбаша, ауызша 

тілдегі өзара байланыстар.  

2. Тілдік қарым-қатынастағы құрылым. Қазақ тілтануындағы 

жүйелік-құрылымдық және функционалдық бағыттар. Қазақ тілін танытудың 

мінездемесі мен зерттеудің әдістері. Қазақ тілінің ғылыми және оқу-

құралдық моделдері. Қазақ тілінің ЖОО мен мектеп оқулықтарындағы 

сипаттамасы. Жүйе мен құрылым түсінігі. Жүйенің белгілері. Жүйе, деңгей, 

код, норма, модель. Жүйелік қалыптың типологиясы. Құрылым: 

онтологиялық бағыттық, гносеологиялық бағыттық және тілдік қатынастар 

(деңгейаралық, деңгейішілік). 

3. Тілдің статикасы мен динамикасының қатынасы. Статика және 

жүйе. Даму динамикасы мен функция динамикасы. Статика мен динамика 

және синхрония мен диахрония. Даму: Тілдегі өзгерісті дайындау және оның 

эволюциясы. Функциялау: тіл бірліктерін өндіру және қолдану. 

4. Қазіргі заман лингвистикасының негізгі ғылыми ұстанымдары. 

Жүйелік, экспансионизм, антропоцентризм, этноцентризм, экспланаторлық, 

функционализм, когнитивизм, интеграция ұстанымы. 

5. Қазақ тіл біліміндегі номинативті теориялар мен олардың қазіргі тіл 

білімі парадигмасындағы орны. Номинативті деривация теориясы. Сөйлеу 

әрекетіндегі номинация теориясы. Қазақ синтаксисін сипаттаудың және оның 

логика-синтаксистік бірліктері негізінің когнитивті-номинативті моделі. 



6. Сөйлеу әрекетінің теориялары. Сөйлеу әрекеті адам әрекеті формасы 

ретінде. Сөйлеу әрекетінің семантикалық аспектісі. Сөйлеу әрекетінің 

грамматикалық аспектісі. Сөйлеу әрекетінің фонетикалық аспектісі. Сөйлеу 

әрекетінің лингвистикалық пайымдаулары. Сөйлеу әрекеті, сөз және тіл. Тіл 

жүйесі мен сөйлеу әрекетінің арақатынасы. Тіл мен сөйлеу әрекетінің 

функциялары. Интегративті лингвистикадағы тіл мен сөйлеу біртұтастығы. 

7. Тіл біліміндегі «тіл-сөз» мәселесі. Тіл мен сөз функциялары. Тіл 

жүйесі мен сөйлеу әрекеті. Тіл мен сөзді шексіздендірудегі әртүрлі 

көзқарастар. Тіл мен сөздің арасындағы функцияларды бөлу. Сөз мәдениеті 

және тілдік норма. 

 8. Когнитивті лингвистика. Когнитология (когнитивистика) және 

когнитивті лингвистика тарихы. Когнитивистика және когнитивті 

лингвистиканың (КЛ) пәнаралық мінездемесі. КЛ бірліктері, когнитивті 

категориялар мен  когнитивті процестер. Қазақ тілін зерттеудің когнитивтік 

негіздері. 

9. Сөйлеу актілерінің теориялары. Сөйлеу коммуникациясының моделі. 

Сөйлеу коммуникациясының психологиясы. Адамдар коммуникалдығының 

негізгі түрлері. Сөйлеу актілерінің стандартты теориялары. Иллокутивті күш 

пен коммуникативті мақсат. Сөйлеу актілерінің теориясының нысаны 

ретіндегі иллокуция. Сөйлеу актілерінің классификациясы мен етістіктер. 

Сөйлеу актілерінің теорияларындағы аналитикалық әдіс. Перформативтер 

мен констативтер. Перформативті және констативті айтылымдар. 

ерформативті, шынайы және жалған констативті айтылымдардың жетістігі 

немесе жетістіксіздігі. 

10. Функционалды лингвистика: оның нысаны, көзқарасы, бағыттары. 

Функционалды тұрғыдан қараудың бастаулары. Психологизмнің идеялары 

мен қазақ тіл білімі тарихының активті грамматикасы. Функция мен 

функциялау түсінігі. Функционалды көзқарас тұрғысы мен функционалды 

теориялар. 

11. Коммуникативті грамматика: тілге деген коммуникативті көзқарас, 

коммуникативті грамматиканың бірліктері. Академиялық грамматика. 

Функционалды-коммуникативті грамматика қазақ тілін оқыту моделі ретінде. 

Жалпытеориялық и методологиялық негіздер. Мазмұнды нысандар мен тіл 

бірліктері. Формальды нысандар мен функционалды-коммуникативті 

синтаксистің бірліктері. Мәтін функционалды грамматиканың және оқыту 

бірлігінің нысаны ретінде. Коммуникация жасаудың тілдік механизмдері. 

Терминтанудың негізгі ерекшеліктері мен бағыттары 

12. Лингвистиканың нысаны ретіндегі мәтін. Мәтіннің типтері мен 

түрлері. Сөйлеу регистрлері. Сөйлеу ситуациялары. Мәтін теориясы мен тіл 

үйрету. Коммуникациядағы мәтін. Мәтін бірліктері оның грамматикалық 

құрылымы. Тілдік байланыстың мүмкіншіліктері мен түрлері. Мәтіннің 

грамматикалық категориялары. Мәтіндер типологиясы.  

Дискурс. Феноменологиялық көзқарас. Ақпараттық теория 

тұрғысындағы дискурсты зерттеу.  



Психологиялық негіздер. Семиотико-символикалық көзқарас. 

Интерпретативті анализ. Дискурстағы ақпарат түрлері. Дискурстың тілдік 

және тілдік емес мүмкіншіліктері. Мәтін коммуникативті грамматиканың 

бірілігі ретінде, оның категориялары, регистрлері.  

13. Жалпы тіл білімі мәселелерін жоспарлау және ғылымның 

методологиясы. Қазақстандық лингвистиканың негізгі бағыттары мен 

ғылыми мектептері. 

Әдебиеттану ғылымының басқа ғылым салаларымен байланысы. 

Әдебиеттану ғылымы, мақсат-міндеттері, салалары. 

Бүгінгі қазақ әдебиеттану ғылымы: жетістіктері мен проблемалары. 

Өнерге жаңаша көзқарас. Әдебиеттану ғылымының зерттеу, қарастыру 

нысанына, мақсат-міндеттеріне орай оның эстетика, тарих, философия, тіл, 

мәдениеттану, т.б. ғылымдармен байланысы. Өмір болмысы, қоғамдық 

шындықты танудың екі жолы: ғылыми таным және көркем таным 

ерекшеліктері. 

Әдеби үдеріс. Әдеби бағыт, ағымдар. 

Әдеби процесс – әдеби даму. Әдеби процестің, әдеби дамудың 

толыққандылығының көрінісі әдеби бағыт. Қазақ әдебиеті тарихындағы 

әдеби бағыт, әдеби ағымдар жайлы пікірталастар. Зар заман ағымы т.б.  

Әрбір әдеби бағыттың, әдеби ағымның өзіндік бағдары, өзіндік өмір 

шындығын тану, бағалау, суреттеу ұстанымдары болатындығы. 

Абай шығармашылығы арқылы қалыптасқан әдеби бағыт, оның мектебі. 

Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық, ағартушылық ағымдар. 

XX ғасырдағы кеңестік әдебиет. 

Қазақ әдебиетіндегі модернистік, постмодернистік стильдің көріністері. 

Көркем туындының шығармашылық тарихы. 

Шығармашылық үдеріс – жазушы лабораториясы – шығармашылық 

психологиясы мәселелері. 

Бұл мәселені қарастырудың бір өнімді жолы – көркем туындының 

жазылу тарихын зерттеу, қарастыру. Мәселенің орыс және қазақ әдебиеттану 

ғылымдарының жай-күйі, төл ғылымымызда кенжелеп келе жатқандығы, 

одан туындайтын проблемалар. 

Шығармашылық тарихты зерттеудің жолдары мен әдістері. Мұндай 

зерттеудің маңыздылығы мен қажеттілігі. Жазушылық еңбек құпияларын 

ашуда қаламгердің өмір шындығын өнер шындығына айналдыру барысында 

сан-сала ізденіс шеберлігін тануға т.б. мүмкіндік беретіндігі. Қазақ 

әдебиетінде шығармашылық тарихы зерттелген туындылар (М.Әуезов, 

С.Мұқанов, Ғ.Мүсірепов, т.б.) тағылымы. 

Текстология – мәтінтану мәселелері. 

Шығармашылық тарихты зерттеудің жолдары мен әдістері, оның міндет-

мақсаты. Орыс және қазақ әдебиеттану ғылымдарындағы текстологиялық 

зерттеулер жайы. Бұл саланың қазақ тіл білімі ғылымындағы дамуы. Орыс 

ғылымында текстологияның іргелі ғылыми сала (акад. Д.С.Лихачев т.б. 

еңбектері) екендігі, бізде кенжелеп қалғандығы.  

Махамбет, Абай т.б. қаламгер туындыларының текстологиясына 



қатысты пікірталастар. Текстолог мамандар даярлау қажетттілігі. Мәтіндік 

зерттеу, талдаулар жүргізудің ерекшелігі мен қиындықтары, ғылыми 

маңыздылығы.  

Қазақ әдебиеті және модернистік өнер. 

Батыс Еуропа әдебиетінде модернистік өнер түрлерінің тууы мен 

қалыптасуы. Модернистік өнердің мақсат-міндеті. Негізінен реализмге, өмір-

болмысты нақтылы тынытуға қарсылығы. Кеңестік әдебиет теориясы мен 

эстетикасында модернистік өнер түрлерінің айыпталуы, оның себептері.  

XX ғасыр басындағы орыс әдебиетіндегі модернистік бағыт-ағымдар 

ерекшелігі. 

Модернистік өнер аясындағы ағым-бағыттардың композиция құруда, 

сюжет дамытуда, адамның ішкі сырына бойлау және танытудағы кейбір 

амал-тәсілдерінің озықтығы, пайдалылығы.  

XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиетіндегі кейбір туындыларда 

модернистік ағымдарға тән суреттеу тәсілдерінің қолданылуы 

(экзистенциализм өнеріне тән жатсыну, жалғыздық мәселесі; сондай-ақ 

психологиялық талдау, «сана ағымы» т.б. көріністері). 

Ежелгі дәуір әдебиеті. «Махаббатнаманың» зерттелуі. Құтып 

шығармашылығының зерттелуі. Сайф Сарайдың шығармашылығының 

зерттелуі. «Хұсрау-Шырын» дастанының зерттелуі. 

ХV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті тарихы. Жыраулық поэзия, 

жыраулар поэзиясының тарих сахнасына көтерілуі. Сыпыра жырау 

шығармашылығы. Асан Қайғы жыраудың әдеби мұрасы. Қазтуған жыраудың 

шығармашылығы. Доспамбет – жырау-жорық жыршысы. Шалкиіз жырау 

шығармашылығы. Жиембет жырау шығармашылығы. Марғасқа жырау 

шығармашылығы. Ақтамберді жырау шығармашылығы. Тәттіқара жырау 

шығармашылығы. Үмбетей жырау шығармашылығы. Бұқар жырау 

шығармашылығы. Махамбет және жыраулық поэзия. 

ХІХ ғасыр әдебиеті. Біржан сал Қожағұлұлы, Ақан сері Қорамсаұлы, 

Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин, Абай Құнанбаевтың 

өмірі мен шығармашылықтары. 

ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті. 

Қазақстандағы оқу-ағарту ісінің жайы, баспасөз ісінің қанат жаюы, 

ағартушы-демократтық бағыттығы ақын-жазушылардың шығармашылығы. 

Шәкәрім Құдайбердіұлы, Сұлтанмахмұт Торайғырұлы, Ахмет 

Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлы шығармашылықтары. 1917-1940 жж. 

қазақ әдебиеті, 1937 жылы қазақ зиялыларына жасалған репрессия. Ұлы отан 

соғысы кезіндегі қазақ әдебиеті (1941-1945), 1946-1960 жж. қазақ әдебиеті, 

Шәкәрім Құдайбердіұлының поэма жанрындағы Абай дәстүрін жалғастыруы. 

М.Сералыұлының шығармашылығы. 1920-1960 жж. (С. Сейфуллин, Б. 

Майлин, І. Жансүгіров, Ж. Жабаев, М. Әуезов, С. Мұқанов, Ғ. Мүсірепов 

т.б.) қазақ әдебиеті. 
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