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Бағдарлама Тарих факультетінің 2020 жыл 09 июлдағы №11-санды 

факультет Кеңесі жиналысында кӛрілген және бекітуге ұсынылған.  



КІРІСПЕ 

5111300 - Ана тiлi және әдебиетi (қазақ тілі және әдебиеті) бакалавриат 

бағыты – гуманитар ва педагогика саласындағы бағыт болып, бағдарламада 

қазіргі қазақ тілінің фонетика, лексикология, сӛзжасам, морфология және 

синтаксис салаларын терең меңгеру,  сондай-ақ қазақ әдебиеті тарихында 

ежелгi дәуiр, хандық дәуiр, ХХ ғ. басындағы әдебиеті, қазiргi қазақ 

әдебиетiнің тарихын, түрлерiн, тарихи жырлар мен ақын-жазушылар 

шығармашылығын- дағы тәрбиелiк мәнге ие туындыларын таныстыру 

мәселелерi қарастырылады. 
Білім бағыты негізіндегі мамандықтардың міндеті - қазақ тілі мен 

әдебиетінің тарихы бойынша қарастырылуға тиісті тақырыптар, олардың 

теориялық және практикалық маңызын, қазіргі қаза әдеби тілінің салаларын 

қатысты терминдер мен ұғымдардың мәнін терең түсіну, тілдің тарихи 

қоғамдық-әлеуметтік жағдайлармен байланысын қарастыру арқылы даму 

сипатын, лингвистикадағы қазіргі жаңа бағыттар мен салаларды, олардың 

теориялық мәселелерін жетік білуі, әдеби шығарманы зерттеу тәсілдері, 

әдебиет тарихының кезеңдері, әдебиеттанудың  салалары  жӛнінде терең 

білуі, әдебиеттанудағы негізгі ұғымдарды, оның қажеттілігін, зерттеу 

нысандарын, қарастыратын мәселелерін, қазіргі ӛзекті ғылыми мәселелерді 

оқып-үйренудің, зерттеудің әдіс-тәсілдері мен әдіснамалық негіздерін 

танудың мүмкіндіктерін білуі, әдебиеттану салаларына қатысты терминдер 

мен ұғымдардың мәнін терең түсіну, әдебиеттің тарихи қоғамдық-әлеуметтік 

жағдайлармен байланысын қарастыру арқылы әдебиеттің ой-сананы 

оятудағы міндетін танып-білу, әдебиеттің даму сипатын, әдебиеттегі ірі 

шығармашыл тұлғалардың ӛзіндік қолтаңбасын саралай білу, әдеби 

туындыларды талдау арқылы оның эстетикалық мәнін, тақырыптық-

кӛркемдік сипаттарын таныта білу, кӛркем шығармаға талдау жасаудың 

ғылыми принциптерін игерту, әдебиет пен фольклорды зерттеп үйренуге 

қажетті білімді меңгерту, әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін 

саралай алуға, жан-жақты талдауға үйретуден тұрады. 

5А111301-Ана тілі және әдебиеті (қазақ тілі және әдебиеті) магистратура 

мамандығына кіретіндер үшін бакалавриат білім бағыты оқу жоспарының 

жалпыкәсіби пәндер блогындағы “Ана тілін оқыту әдістемесі”, “Әдебиетті 

оқыту әдістемесі”, “Қазіргі қазақ әдеби тіл”, “Әдебиеттану негіздері”, “Қазақ 

әдебиеті тарихы” және “Әлем әдебиеті” пәндерінен тест сұрақтары түзілді.  

 
АНАТІЛІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ пәні бойынша: 

Методика-педагогика ғылымдарының бiр саласы екендiгi, бiлiм беру 

құралдарының жиынтығы ретiнде қаралатындығы, қазақ тiлiнен теориялық 

бiлiм мен практикалық дағды беру құралдарын зерттейтiндiгi. Зерттеу 

әдiстерiнiң тексеру объектiсiне қарай түрлерi. Методика қазақ тiлiне,  

педагогикаға /дидактикаға/, психологияға және логика пәндерiне байланысты 

қарастырылады.  Қазақ тiлiн оқытудың дидактикалық, методикалық 

принрциптерi, ғылыми, жүйелi, кӛрнекiлiк, саналылық пен белсендiлiлiк, 

теорияны практикамен байланыстыру және оқушылардың психикалық  



ерекшелiктерiн ескеру принциптерi. Жалпы бiлiм беретiн мектептерге 

арналған қазақ тiлi бағдарламасының  мазмұны, кӛлемi және жүйесi. 

Қазақ тiлiнен  бiлiм берудiң  әдiстерi  оқушыларға бiлiм  және дағды 

беру жолында жүргiзiлетiн  тәсiлдер жиынтығы болып саналады, әдiс-

тәсiлдер элементтерiнiң жиынтығынан құралады, ал тәсiл-әдiстiң бiр 

элементi болып табылады. Қазақ тiлiнен бiлiм беру әдiстерiн топтастырудың 

/классификация жасаудың/ ӛлшемдерiне негiздей отырып, әдiстер және 

олардың құрылымы. 2. Практикалық әдiстер және олардың құрылымы. 3. 

Кӛрнекi әдiстер және олардың құрылымы. 

Қазақ тiлiнен ӛтiлетiн сабақтардың оқыту формаларына жататындығы. 

Сабақ - оқу iсiн ұйымдастырудың негiзгi қалпы. Сабақтың ӛзiндiк белгiлерi. 

Сабақты топтастырудың методикалық ӛлшемдерi: 1. Түсiндiру сабақтары 

және олардың құрылымы. 2. Пысықтау сабақтары және олардың құрылымы. 

3. Сынақ сабақтары және олардың құрылымы. Қазақ тiлi бойынша жоспарлау 

жұмыстары. 1. Күнтiзбе жоспар. 2. Тақырыптық жоспар. 3. Сабақ жоспары.  

Фонетиканы оқыту методикасы. Лексиканы оқыту методикасы. 

Грамматиканы оқыту методикасы. Орфография мен орфоэпияны оқыту 

методикасы. Пунктуацияны оқыту методикасы. Тiл дамыту жұмысының 

методикасы. Тілді оқытуды инновациялық оқыту технологиялары. 

 

ӘДЕБИЕТТІ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ пәні бойынша: 

Әдебиетті оқытудың әдістемесі: мақсаты, міндеті. Мазмұны, әдебиетті 

оқытудың құралдары мен ұстанымдары. Оқу пәні мен объектері. Ғылыми 

зерттеулердің әдістемелері. Әдістеменің басқа ғылымдармен байланысы. 

Әдебиетті оқыту әдістемесінің әдебиет жайындағы қазіргі ғылым 

жетістіктеріне сәйкес топтау сипаты. Әдебиетті оқытудың әдіс-тәселдері мен 

технологиялары. Әдебиет пәні мұғалімінің жұмыс жоспары. Кӛркем 

шығармаларды жанрына қарай оқыту. Ертегілерді оқыту. Мысал жанрын 

оқыту. Батырлар жырын оқыту. Лирикалық туындыларды оқыту. Әңгіме 

жанрын оқыту. Драмалық туындыларды оқыту. Ақын-жазушылардың ӛмірі 

мен шығармашылығын оқыту. Әдеби-теориялық ұғымдарды оқыту. 

Шығарма жаздыруға тӛсілдіру жолдары. Әдебиет сабақтарында сыныптан 

тыс оқу және сыныптан тыс жұмыстар. 

 

ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИ ТІЛІ пәні бойынш: 

Қазақ тілі дыбыс жүйесінің зерттелуі. Дауысты дыбыстар, түрлері. 

Дауыссыз дыбыстар. Үндестік заңы. Дыбыс үндестігі: ілгерінді, кейінді, 

тоғыспалы ықпал. Буын үндестігі: тіл, ерін үндестігі. Тіл үндестігі бойынша 

сӛздің барлық буындарының бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болып 

үйлесуі. Тіл  үндестігіне  бағынбайтын  қосымшалар. Буын және оның 

жасалуы. Буынның түрлері. Сӛздің буын құрамы. Буын және тасымал. Екпін. 

Екпін туралы түсінік. Орфография. Орфографияның негізгі принциптері, 

артықшылықтары мен қиындықтары.  

Сӛз  туралы түсінік. Сӛздің атауыштық қызметі. Ұғым: түрлері, мазмұны 

мен кӛлемі. Сӛз мағыналарының ӛзгеруі. Омонимдер. Синонимдер. 



Антонимдер. Полисемия. Сӛздердің ауыспалы мағынада қолданылу 

себептері. Қазіргі қазақ тілі лексикасының шығу арналары. Қазақ тілінің 

негізгі сӛздік қоры мен сӛздік құрамы. Терминдер және кәсіби сӛздер. Тӛл 

сӛздер мен кірме сӛздер. Диалектизмдер. Фразеологизмдер. Мақал-мәтелдер. 

Лексикография. Сӛздіктер. Сӛздердің шығу тегі. Ономастика. Этимология.  

Фразеология және оның ӛзіндік белгілері, түрлері. Фразеологизмдердің 

мақал-мәтелдерге қатысы. Фразеологизмдер және ұйытқы сӛздер. 

Фразеология және оның ӛзіндік белгілері, түрлері. Фразеологизмдердің шығу 

арналары.  

Сӛзжасам – тіл білімінің дербес саласы. Сӛзжасамның тілдің басқа 

салаларымен байланысы. Тілдің сӛзжасамдық жүйесі. Сӛзжасамдық 

бірліктер: сӛзжасамдық ұя, сӛзжасамдық жұп, сӛзжасамдық тізбек, 

сӛзжасамдық саты, сӛзжасамдық тарам. Сӛзжасам тәсілдері. Сӛзжасамдық 

мағына, оның түрлері, ерекшелігі. Туынды сӛздер, түрлері. Күрделі сӛздер, 

түрлері. Сӛз таптарының сӛзжасамы: зат есімдер сӛзжасамы, сын есімдер 

сӛзжасамы, сан есімдер сӛзжасамы, етістіктер сӛзжасамы, үстеулер 

сӛзжасамы.  

 Сӛздің грамматикалық мағынасы. Грамматикалық ұғымдар. 

Грамматикалық мағынаның түрлері, берілу тәсілдері. Грамматикалық форма. 

Грамматикалық мағына мен грамматикалық форманың сәйкестігі. Морфема 

және оның түрлері. Қосымша морфема: жұрнақ және жалғау. Жұрнақтар. 

Жұрнақтардың мағыналық түрлері: омоним, синоним, антоним және кӛп 

мағыналы жұрнақтар. Жалғаулар. Оларға тән белгілер, түрлері. Кӛптік, 

септік, тәуелдік және жіктік жалғаулары. Қазақ тіліндегі сӛз  таптары және 

сӛздерді таптастырудың негізгі қағидаттары.  

Сӛз  тіркесі. Сӛз  тіркесінің  құрылысы мен байланысу тәсілдері. Сӛз 

тіркестерінің синтаксистік қатынасы. Сӛйлем мүшелері. Сӛйлемнің тұрлаулы 

мүшелері. Жай сӛйлем, құралымдық ұйысымы. Сӛйлемнің айтылу мақсатына 

қарай бӛлінуі. Құрмалас сӛйлем, грамматикалық табиғаты, түрлері. Салалас 

құрмалас сӛйлем. Жалғаулықты және жалғаулықсыз салалас құрмалас 

сӛйлемдер. Ерекшеліктері. Жасалу  жолдары. Сабақтас құрмалас сӛйлем. 

Сабақтас құрмалас сӛйлемнің түрлері. Аралас құрмалас сӛйлемдер. 

Грамматикалық ерекшелігі. Құрамына және байланысу тәсіліне қарай 

түрлері. 

 

ӘДЕБИЕТТАНУ НІГІЗДЕРІ пәні бойынша: 

Әдебиеттану – кӛркем сӛздің табиғаты, шығуы, дамуы туралы 

филологиялық ғылым. Әдебиет туралы ғылым және оның салалары. Әдебиет 

туралы ғылымның ғылыми мәні. Әдебиеттану ғылымның ӛзге ғылым 

салаларымен байланысы мен ӛзіндік ерекшелігі. Әдебиет – сӛз ӛнері. 

А.Байтұрсынов сӛз ӛнері туралы. Кӛркем әдебиеттегі шарттылық мәселесі. 

Ӛнер туындысын бағалау критерийлері.  Әдебиеттің халықтығы, ұлттық 

сипаты жайлы ой-толғамдар. Ӛнер мен әдебиеттегі халықтық ұғым. 

Халықтық ұғымның әр кезеңдегі кӛрінісі. Кӛркем шығарманың мазмұны мен 

пішіні туралы түсінік.  Кӛркем шығарманың тақырыбы. Басты және қосалқы 



тақырыптар. Кӛркем шығарманың идеясы және оның автор дүниетанымымен 

байланыстылығы. Композиция туралы түсінік. Композициялық 

бүтіндік. Композицияның кӛркем шығармадағы атқаратын ролі. Сюжет 

туралы пікірлер. Сюжеттік элементтер. Композицияның сюжеттен тыс 

элементтері. Композиция мен сюжеттің бірлігі және айырмашылығы. Сюжет 

туралы ұғым. Сюжеттік элементтер. Композицияның сюжеттен тыс 

элементтері. Композиция мен сюжеттің бірлігі және айырмашылығы. 

Әдебиетті текке, түрлерге жіктеу принциптері. «Тек», «түр», «жанр» 

түрлерінің қолданылу аясы. Жанрдың тарихи категория екендігі. 

 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ ТАРИХЫ пәні бойынша: 

Әдебиет тарихын дәуірлеу тӛңірегіндегі дискуссия. Қазақ әдебиеті 

тарихының кезеңдері. Ежелгі дәуір әдебиеті. Заманымыздан бұрынғы жазу-

сызулар (сақ, ғұн, үйсін, дәуірі). Түркі қағанаты дәуіріндегі әдебиет. Оғыз-

Қыпшақ дәуіріндегі әдебиет. Ислам дәуіріндегі әдебиет. Алтын Орда дәуірі 

әдебиеті.  

Қазақ хандығы дәуіріндегі әдебиет. Қазақтың тӛл әдебиетінің бастауы – 

жыраулар поэзиясы. ХV ғасырдағы қазақ даласындағы тарихи-әлеуметтік 

жағдай ХV-ХVІІІ ғасырлардағы қазақ әдебиетінің негізгі арнасы, бірегей 

кӛрінісі – жыраулар поэзиясы екені. Жыраулық әдебиеттің әлеуметтік 

сипаты. Жыраулар поэзиясы және оның түп тамырлары. Жыраулар 

поэзиясының басты тақырыбы мен идеясы, мазмұны, кӛркемдік сипаты. 

Жырау және ақын. Олардың ӛзіндік ерекшеліктері. Жыраулар поэзиясының 

қайнар кӛздері. 

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті. Тарихи-әлеуметтік жағдайлар және 

әдебиеттің дамуы. Әдебиеттегі ағымдар. Зар заман ақындары 

шығармаларындағы басты идея. Дулат Бабатайұлы /1802-1874/ 

шығармашылығы. Толғауларының мәні. Шортанбай Қанайұлы /1818-

1881/  толғаулары. Заман шындығының айтылуы. Мұрат Мӛңкеұлы /1843-

1906/ шығармашылығындағы ата қоныс мәселесі. Әбубәкір Кердері /1868-

1905/ шығармашылығы. Исатай-Махамбет бастаған ұлт-азаттық кӛтерілісі 

және әдебиет. Махамбет Ӛтемісұлы (1804-1846). Ӛмірбаяны. Махамбет 

мұрасының жиналуы, зерттелуі. Махамбет ӛлеңдеріндегі күрескерлік сарын, 

ерлік рух. Шернияз Жарылғасұлы (1807-1867) шығармашылығы. Алмажан 

Азаматқызы (ХІХғ) шығармашылығы. ХІХ ғасырдағы айтыс ӛнері және 

ақындық, әншілік-композиторлық дәстүр. ХІХ ғасыр әдебиетінің басты 

ерекшелігі. Ш.Уәлихановтың зерттеу еңбектері. Ы.Алтынсарин және 

ағартушылық идея. Абай – ұлы ақын, қазақ әдебиетінің классигі. Бұл 

дәуірдегі ірі саяси-әлеуметтік оқиғалар, патшалық отарлау саясаты, хандық 

биліктің жойылуы, әкімшілік жүйедегі ӛзгерістер, ұлт-азаттық қозғалыстар 

мен кӛтерілістер әдебиеттің идеялық та, эстетикалық та мазмұнына үлкен 

ықпалын тигізуі. Соның нәтижесінде бірқатар ағымдар мен бағыттардың 

қалыптасуы. Зар заман әдебиеті, ақындар айтысы, сал-серілер поэзиясы, 

реалистік жазба әдебиет, романтикалық сарындағы әдебиет, шығыстық 

үлгідегі шығармалар – қарастырылып отырған кезеңге тән құбылыстар. 



Идеялық-кӛркемдік жаңалықтармен қатар, тың жанрлардың қалыптасып 

дамуы.  Сонымен қатар осы ғасыр шегінде қазақ әдебиетінің басқа халықтар 

әдебиетімен байланыстарының ӛрісті бола бастауы. 

ХХ ғасырдың басындағы әдебиет. Қазақ даласындағы қоғамдық-

әлеуметтік жағдай және әдеби даму. Отаршылдыққа қарсы күрес 

идеясы.  Әдебиеттегі алашшыл идея. Ағымдар мен бағыттар. Алғашқы 

кӛркем проза үлгілері. Әдеби жанрлардың дамуы. ХХ ғасыр басындағы қазақ 

әдебиетінің дамуы. Тарихи-әлеуметтік жағдайлар. Қоғамдық-әлеуметтік 

жағдай. Ӛндіріс орындарының ашылуы. 1904 жылғы орыс-жапон соғысы, 

Ресейдегі 1905-1907 жылдардағы тӛңкеріс. 1914-1918 ж. бірінші 

империалистік соғыс. 1916 ж. патша жарлығына қарсы ұлт-азаттық кӛтеріліс. 

1917 ж. ақпан және қазан тӛңкерісі. Аталмыш оқиғалардың әдебиетке 

тигізген ықпалы. 1900-1917 жылдар аралығындағы әдеби кӛркем 

шығармалар мен ақын-жазушылардың шығармашылығын қарастыру, 

олардың әлеуметтік, кӛркемдік, жаңашылдық негізін таныту. 

ХІХ ғасырдан бастау алған ағартушылық-демократтық идеялардың ХХ 

ғасыр басындағы әдебиетте кеңінен қанат жаюы. Отаршылдыққа қарсы күрес 

идеяларының қазақ зиялыларының басты кӛзқарасына айналуы. Әртүрлі 

саяси топтардың пайда болуы. 

ХХ ғ. басындағы қазақ арасындағы оқу-ағарту жұмысы. ХХ ғасырдың 

20-30 жылдарындағы әдеби даму. Әдеби сындағы қайшылықтар. Тартыс. 

Тұрпайы социологизм сыны. Абай мұрасына және халықтық мұраға 

кӛзқарас. Әдеби жанрлардың дамуы. Б.Майлин шығармашылығы. Алғашқы 

ӛлеңдерінен кӛрінетін әлеуметтік ӛмір шындығы. Әңгімелері. Хикаяттары. 

Пьесалары. Б.Майлин – шағын әңгіме шебері. С.Сейфуллин 

шығармашылығы. Азаттық жолындағы күресті арқау еткен ӛлеңдері. 

Поэмалары. «Аққудың айрылысуы» поэмасындағы романтикалық сарын. 

«Кӛкшетау» поэмасы. Кӛркемдігі мен тілі. Прозасы. Пьесалары. І.Жансүгіров 

шығармашылығы. Ілияс – эпик ақын. «Құлагер», «Күй», «Күйші» 

поэмаларындағы ӛнер және ӛнер адамының тағдыры.  «Гималай», т.б. 

ӛлеңдерінің кӛркемдігі. Табиғат лирикасы. Азаматтық лирикасы. М.Әуезов, 

С.Мұқановтың алғашқы шығармалары. Драматургияның  дамуы. 

ХХ ғасырдың 40-50 жылдарындағы әдебиет. Соғыс шындығының 

әдебиетте бейнеленуі. Прозадағы, поэзиядағы соғыс тақырыбы. Ерлік, Отан 

қорғау идеясы. Соғыс жылдары жазылған шығармалар. Қ.Аманжолов, 

С.Мәуленов, Ә.Сәрсенбаев, Ж.Саин, т.б. майдангер ақын-жазушылар 

шығармашылығы. М.Әуезов. «Абай жолы» роман-эпопеясы. Абай тұлғасы. 

Тарихи және замана шындығын бейнелеудегі суреткерлік шеберлік. Әуезов 

прозасындағы кӛркемдік жетістіктер. Пьесалары. «Абай», «Қарагӛз», 

«Айман-Шолпан», т.б. Әдебиеттану саласындағы еңбектері. С.Мұқанов 

шығармашылығы. Романдары. «Адасқандар» романының тақырыбы мен 

идеясы. Әңгіме-повестері. Поэмалары. Әдебиет туралы еңбектері. 

Ғ.Мүсірепов шығармашылығы. Кӛркемдік ізденістер. Алғашқы әңгімелері. 

Кейінгі прозасы. «Кездеспей кеткен бір бейне» повесі. «Жапон балладалары» 

циклі. Ана тақырыбындағы туындылары. Пьесалары. Ғ.Мұстафин 



шығармашылығы. «Қарағанды» романының тақырыбы, кейіпкерлер жүйесі. 

«Миллионер». «Кӛз кӛрген» романдары. 

ХХ ғасырдың 60-90 жылдарындағы әдеби даму. 60-жылдар 

әдебиетіндегі жаңа леп. Жанрлық даму. Прозаның дамуы. Поэзияның дамуы. 

Драматургияның дамуы. Прозадағы бағыттар. Тарихи романдардың 

жазылуы. Кӛп кітапты романдар. І.Есенберлин, Х.Есенжанов, Ә.Әлімжанов, 

Т.Ахтанов, Т.Әлімқұлов, Ш.Мұртаза, С.Мұратбеков, Ә.Кекілбаев, 

Қ.Жұмаділов, С.Жүнісов, М.Мағауин, Т.Әбдік, т.б. шығармашылық 

ӛкілдерінің еңбектері. Қазақ әдебиетін дамытудағы еңбектері. Әдебиеттану 

ғылымының дамуы. Қ.Жұмалиев, Б.Кенжебаев, М.Базарбаев, З.Ахметов, 

С.Қирабаев, З.Қабдолов, Р.Нұрғали зерттеулеріндегі әдебиеттану мәселелері. 

Поэзиядағы жаңалықтар. М.Мақатаев, Т.Айбергенов, Ж.Нәжімеденов, 

Ф.Оңғарсынова, т.б. ақындар шығармашылығы. 

Тәуелсіздік жылдарындағы әдеби даму. Әдебиеттегі тың ізденістер мен 

жаңа кӛзқарастар. Әдебиеттің «ақтаңдақ» беттерін зерттеу. Әдеби 

жанрлардың дамуы. Мемуарлық романдар. Поэмалар. Әңгіме-повестер. 

Лирика. Тақырыптық, кӛркемдік сипаттары. Фольклортану және әдебиеттану 

ғылымындағы ізденістер мен жетістіктер. 

 

ӘЛЕМ ӘДЕБИЕТІ пәні бойынша: 

Ежелгі Грекия әдебиеті. Ежелгі Грекия әдебиетінің даму ерекшеліктері. 

Гомер – ежелгі Грекия әдебиетінің кӛрнекті ақыны. Гомердің «Иллиада», 

«Одессия» дастандары. Дастандардың тақырыбы мен кӛркемдік 

ерекшеліктері. Ежелгі Грекия лирикасы. Монодик лирика. Думанды Лирика. 

Ежелгі Грекия драмасы. Эсхил, Софокл, Еврепид – алғашқы Грекия 

драматургтері. Ежелгі Грекия театры және ерекшеліктері. Ежелгі Рим 

әдебиеті. Алашқы Рим ақындары. Рим әдебиетінде Август ғасыры. Ежелгі 

Рим драмасы. 

Ортағасырлық батырлық дастандар. «Ролнд туралы жыр» дастаны. 

Клераикалық әдебиет. Ортағасырдағы лириканың түрлері.  

Қайта ӛрлеу дәуірі әдебиеті. Италия қайта ӛрлеу дәуірі әдебиеті. Оның 

ірі ӛкілдері: Данте, Баккаччо, Петрарка. Қайта ӛрлеу дәуіріндегі 

стильновизим жанры. Дантенің әлемге мәшһүр шығармасы «Құдіретті 

комедия» шығармасы. Д.Баккаччоның «Декамерон» шығармасы. 

Петрарканың «Африка» дастаны. Германия қайта ӛрлеу дәуірі әдебиеті. 

Мартин Лютер ӛмірі мен шығармашылығы. Франция қайта ӛрлеу дәуірі 

әдебиеті. Маргарита Наварская және «Гептамерон» шығармасы. Франуса 

Рабле және «Гаргантюа мен Пантагрюэль» романының тақырыбы мен 

идеясы. Романдағы образдар жүйесі. Ағылшын қайта ӛрлеу дәуірі әдебиеті. 

Шекспирдің ӛмірі мен шығармашылығы. Шекспир шығармаларының бірінші 

кезеңі. Шекспир шығармаларының екніші кезеңі. Шекспир шығармаларының 

үшінші кезеңі. Шекспир дарамаларынің ӛзіндік ерекшеліктері. Образдар 

жүйесіне талдау жүргізу. Испания қайта ӛрлеу дәуірі әдебиеті. Мигель де 

Сервантес Сааведра ӛмірі мен шығармашылығы. «Ламанчтық Дон Кихот» 

романы. Романдағы образдар жүйесі.  



XVII ғасыр Батыс Европа (классицизм) әдебиеті. Ағылшын классицизм 

әдебиеті. Джон Мильтонның ӛмірі мен шығармашылығы. «Жоғалған жұмақ», 

«Оралған жұмақ» поэмасы мен «Самсон - күрескер» трагедиясы. Испания 

классицизм әдебиеті. Лопе де Вега ӛмірі мен шығармасы. Оның «Қой 

қайнары» драмасы. Франция классицизм әдебиеті. Мольер ӛмірі мен 

шығармашылығы. «Тартюф» комедиясындағы Тартюф обарзы. Мольердің 

«Дон Жуан», «Сараң», «Мизантроп» комедиялары.  
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