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1-ші бейіндік пәні: «Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі»   

 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі зерттеу нысаны мен пәнін анықтаңыз 

Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесін анықтаңыз 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің әдіснамалық-теориялық негіздері, басқа 

ғылымдармен байланысын жазыңыз 

«Қазақ тіл» пәні арқылы меңгертілетін құзіреттіліктерді анықтаңыз 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихи қалыптасу және даму жолдары 

туралы өз біліміңізді жазыңыз 

Қазақ тілін оқытудың негізгі дидактикалық ұстанымдарын анықтаңыз.  

Білім берудің дамытушылық және тәрбиелік сипатын анықтаңыз  

Стилистиканы оқыту әдістемесін өз сөзіңізбен жазыңыз 

Орфографияны оқыту әдістемесіне  мысал келтіріңіз. 

Синтаксисті оқыту әдістемесін тұжырымдаңыз. 

Пунктуацияны оқыту әдістемесі туралы біліміңізді қолданыңыз 

Қазақ тілін оқытудың технологияларының ғылыми негіздері туралы 

біліміңізді қолданыңыз. 

Интербелсенді әдіс-тәсілдерді атап көрсетіңіз. 

Қазақ тілін оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері туралы жазуда өз біліміңізді 

іске қосыңыз.  

Қазақ тілін оқыту әдістемесі және Қ.Жұбанов ғылыми еңбектері туралы 

жазуда өз біліміңізді іске қосыңыз. 

А.Байтұрсынұлы шығармашылығы және қазақ тілін оқыту әдістемесі 

туралы жазуда өз біліміңізді іске қосыңыз.  

Сөзжасамды оқыту әдістемесін тұжырымдаңыз. 

Лексика мен фразеологияны оқыту әдістемесін тұжырымдаңыз. 

Грамматиканы оқыту әдістемесін тұжырымдаңыз. 

Тілдік қатынас және қатысым әдісін тұжырымдаңыз. 

Мәтінді оқыту әдістемесі туралы өз ұсынысыңызды дайындаңыз. 
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Қазақ  тілі  әдістемесінің  негізін калаушысы: Ы.Алтынсарин 

еңбектерінің маңызын жазыңыз 

Қазақ  тілі  әдістемесінің  негізін калаушы А.Байтұрсынов еңбектерінің 

маңызын анықтаңыз. 

Т.Шонанұлы, Қ.Жұбанов ғылыми-педагогикалық ізденістерін анықтаңыз 

С.Аманжолов, Қ.Басымов қазақ тілін оқыту әдістемесіне қосқан үлесі 

туралы біліміңізді жазыңыз 

 Ғ.Бегалиев, Ш.Х.Сарыбаев,  т.б. ғылыми-педагогикалық еңбектерінің 

маңызын жазыңыз 

Қазақ тілін оқыту әдістемесінің лингвистикалық, педагогикалық, 

әлеуметтік, когнитивтік негізін анықтаңыз 

Әдістеменің психологиямен байланысы туралы жазыңыз 

Қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларының құрылымдық мазмұнын 

тұжырымдаңыз. 

Проблемалық оқытуды тұжырымдаңыз. 

Ұжымдық оқыту ерекшеліктерін тұжырымдаңыз. 

Қазақ тілін ойын арқылы оқытудың ерекшеліктерін тұжырымдаңыз. 

Проблемалық, ұжымдық оқытудың негізгі қағидаларын тұжырымдаңыз.  

Тірек өрнектері мен сызбаларға негізделген оқыту, оның ұстанымдары, 

әдіс-тәсілдерін мен ұйымдастыру жолдарын тұжырымдаңыз 

 Қазақ тілін тұлғаны дамыта оқыту жолдарын тұжырымдаңыз. 

 Қазақ тілін оқыту әдістемесі: тарихы, даму кезеңдеріне сипаттама беруде 

өз біліміңізді іске қосыңыз.  

К.Кемеңгерұлы шығармашылығын талдауда өз біліміңізді іске қосыңыз.  

Морфологияны оқыту әдістемесі туралы жазуда өз біліміңізді іске 

қосыңыз.  

 Сөз тіркесін оқыту әдістемесін туралы жазуда өз біліміңізді іске 

қосыңыз.  

 Тіл мәдениетін оқыту әдістемесі туралы жазуда өз біліміңізді іске 

қосыңыз.  

Қазақ тілін оқыту әдістемесі дамуындағы А.Ысқақов, І.Кеңесбаев, 

М.Балақаев еңбектерін талдауда өз біліміңізді іске қосыңыз.  

К.Аханов, Х.Арғынов, Ы.Маманов, А.Әбілқаев, Б.Құлмағанбетова т.б. 

ғалымдар еңбектерін талдауда өз біліміңізді іске қосыңыз  

Қазақ тілі – мектепте оқылатын негізгі пән. Пәндер жүйесіндегі орны мен 

маңызын жазыңыз 

Әдістеме – қоғамдық ғылым. Әдістеме ғылымының философиямен 

байланысын анықтаңыз 
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Оқытушының сөз саптау шеберлігі туралы өз сөзіңізбен жазыңыз. 

Қазақ тілін оқытудың негізгі дидактикалық ұстанымдары туралы 

пікірлерді талдауда өз біліміңізді іске қосыңыз  

Қысқа мерзімді жоспар үлгісін беріп, дәстүрлі сабақ жоспарын 

дайындаңыз 

Қазақ тілі синтаксисін оқыту әдістемесіне өз әдісіңізді ендіріңіз 

Қазақ тілі фонетикасын оқыту әдістемесіне өз әдісіңізді ендіріңіз 

 Синтаксисті оқыту әдістемесін талдап, ғалымдар пікірін талдауда өз 

біліміңізді іске қосыңыз  

Қазақ тілін оқыту әдістерінің жүйесі туралы ғалымдар пікірлерін 

талдауда өз біліміңізді іске қосыңыз 

Әдебиет сабақтарын  қашықтан оқытуды ұйымдастыру,  оған қажетті 

электронды оқулықтарды пайдаланудың әдістері мен тиімді, тиімсіз жақтарын 

талдаңыз. 

 Әдебиет сабақтарында   теориялық білім алуға бағытталған әдістерді 

талдап түмсіндіріңіз. 
Әдебиет сабақтарында ақпаратты беру және алу жолын қамтамасыз ету 

үшін қолданылатын ақпаарттық технологиялық әдістерді талдап түсіндіріңіз. 

Білім берудің сапасын арттыруда дәстүрлі әдістер мен қатар тиімділігі 

жоғары жаңа педагогикалық технологияларының дамуын, В.П.Беспалько, 

М.В.Кларин, Х.С.Сүлейменов еңбектеріндегі жаңалықтарды әдебиет 

сабақтарында пайдаланудың қажеттілігін талдап түсіндіріңіз. 

Әдебиет сабақтарында саралай, дамыта оқыту әдістерін пайдалануды 

және күтілетін нәтижені талдап түсіндіріңіз. 

 

Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары заман сұранысынан 

туындаған оқытудың амал-тәсілдерін анықтаңыз.  

Қазақ тілін оқытудың жаңа технологияларының негізгі ұстанымдары мен 

амалдарын анықтаңыз. 

Қазақ тілін ізгілендіре оқыту технологиялары, оның негіздері, оқытушы 

мен оқушы қарым-қатынасының ізгілік және демократия негізінде құрылуы 

маңызды екендігін анықтаңыз.   

Қазақ тілін оқытуды шәкірт бесенділігіне негіздейтін технологияларды 

анықтаңыз. 

Оқушыны ізгілендіре оқытуды тұжырымдаңыз. 

Компьютерлік бағдарлама арқылы оқыту технологиясы, негізгі 

ұстанымдары, қағидалары, материалды шоғырландыра ұсыну тәсілдерін 

тұжырымдаңыз. 

Оқытушының кәсіби тұлғасы және психологиялық бағдар түрлерін 

тұжырымдаңыз  

Ұстаздың бет-пішін құбылысы, пластикасы туралы өз сөзіңізбен 

жазыңыз. 

Қазақ тілін оқыту әдістемесі және И.Ұйықбаевтың әдістемелік 

зерттеулерінің ұқсастықтар мен айырмашылықтарды көрсетіңіз. 
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Әдебиет сабақтарында модульдік оқытуды қолдану тиімділігін,  блоктар 

жүйесін талдап түсіндіріңіз.  

Әдебиет сабақтарында көркем шығарманың жанрлық ерекшелігіне сәйкес 

шығарма мазмұнын меңгерту әдістерін талдап түсіндіріңіз  

Лирикалық шығармаларды оқытудың ерекшеліктерін, базалық білім 

курсындағы және әдебиеттің тарихи курсындағы лирикалық шығармаларды 

оқыту ерекшеліктерін талдап түсінідіріңіз  

Әдебиет сабақтарында қолданылатын практикалық әдістердің түрлеріне 

талдау жасаңыз. 

Әдебиет сабақтарында болжам, оны дәлелдеу, салыстыру, тәжірибе 

жасау, т.б. үшін берілетін тапсырмалар жүйесіне талдау жасаңыз. 

Әдебиет сабақтарында білімді толықтыру, жаңғырту мақсатында өздік 

жұмыстарды ізденушілікке, зерттеушілікке бағыттай жоспарлау әдістерін 

талдаңыз. 
Әдебиет сабақтарында көркем туындыны талдаудың педагогикалық 

принциптерін және талдау түрлерін, көркем мәтінді толық тұтас алып талдау 

әдістеріне талдау жасаңыз.  

Әдебиет сабақтарында көркем туындыны талдаудың педагогикалық 

принциптерін және талдау түрлерін, соның ішінде көркем мәтінді образ 

бойынша талдау әдістерін талдаңыз. 

 Әдебиет сабақтарында көркем туындыны талдаудың педагогикалық 

принциптерін және талдау түрлерін, соның ішінде проблемалық талдау жасау 

әдістерін талдаңыз.  

Әдебиет сабақтарында көркем туындыны талдаудың педагогикалық 

принциптерін және талдау түрлерін, соның ішінде салыстыра талдау әдістерін 

нақты мысалмен талдап түсіндіріңіз. 

Эпикалық шығармаларды оқытудың ерекшеліктерін, көркем мәтінмен 

жүргізілетін кіріспе жұмыстар, оларда қолданылатын әдістерді талдаңыз. 

Эпикалық шығармаларды оқытудың ерекшеліктерін,  мәтін бойынша жай 

және күрделі жоспарлар құру әдістерін, күтілетін нәтижені талдаңыз.. 

Эпикалық шығармалардың жанрлық ерекшелігіне сәйкес сюжеттік, 

композициялық жоспарлар құрудың қажеттілігін талдап түсіндіріңіз, . 

 Шығармашылықпен талдау жасау үшін түрлі әдеби сұрақтар мен 

тапсырмалар жүйесін жоспарлау қажеттігін, күтілетін нәтижені талдаңыз. 

Сабақты талдау әдістерін: дидактикалық талдау, психологиялық талдау, 

тәрбиелік талдау ерекшеліктері мен әдістерін талдап түсіндіріңіз. 

Бүгінгі күнгі сабаққа қойылатын талаптарды, сабақ талдау талаптарын, 

күтілетін нәтижелерді  талдаңыз. 

Әдебиетті техникалық құралдар арқылы оқыту мүмкіндіктерін талдаңыз 

 

Эпикалық шығармаларды базалық білім курсында (5-8 сыныптар 

аралығы) оқытудың ерекшеліктеріне, қазіргі күні мектетердегі әдебиет 

бағдарламасындағы білім аумағына баға беріңіз. 
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Лирикалық шығармалардың жанрлық, көркемдік ерекшеліктерін 

танытуда оқытудың эвристикалық және зерттеу әдістерін қолданудағы 

күтілетін нәтижені бағалаңыз 

Әдеби білімді бекітуде көп қолданыста болатын ауызша, жазбаша әдеби 

жаттығулар, баяндама, рецензия, реферат қорғау әдістерін  бағалаңыз 

Ауызекі әдістер – әңгіме, баяндау, лекция, сұхбат, сұрақ-жауап, т.б. 

түрлерін әдебиет сабақтарында қазіргі күнгі  қолдану ерекшеліктерін, 

нәтижесін бағалаңыз.  

Мектеп бағдарламасында оқытылып жүрген драмалық шығармаларды, 

берілетін теориялық білімді,  орындалуға тиіс практикалық жұмыстардың 

байланысын бағалаңыз 

Шығармашылықпен талдау жасау әдістерін, күтілетін нәтижені 

түсіндіріңіз, шығармашылықпен талдау жасау әдістерін, оның тиімділігін 

бағалаңыз 

 Эпикалық шығармаларды оқытуда шығармашылықпен талдау жасау 

үшін түрлі әдеби сұрақтар мен тапсырмалар жүйесін жасау қажеттігін, мәтінді 

терең түсінудегі қызметін бағалаңыз 

Драмалық шығармаларды оқыту әдістерін, драмалық шығармалардың 

жанрлық табиғатына  тән әдеби-теориялық ұғымдар (акт, көрініс, монолог, 

диалог, шегініс, ремарка, тартыс, т.б.) қызметін, драмалық образ, оның 

көркемдік бітімін меңгерту әдістерін бағалаңыз.  

Пьесаны сахналық қойылымға айналдырудағы драматург, режиссер, 

актер, суретші, композитор еңбектерін меңгерту әдістерін түсіндіріңіз, 

әрқайсысының қыызметін бағалаңыз. 

Лириканы оқыту әдістері. Лириканы қабылдау, ұғыну, түсіну, өлең 

құдіретін пайымдау (Л.В.Тодоров пікірі )ерекшелігін, мәнерлеп оқудың 

лириканы оқып-үйренудегі қызметін бағалаңыз.  

Лириканың табиғаты, сипаты, түрлері туралы (В.Г.Белинский, 

Қ.Жұмалиев, З.Қабдолов, Ә.Тәжібаев пікірлеріне сүйеніп) теориялық білімнің 

лириканы оқытудағы қызметін бағалаңыз.  

Лирика мәтінін оқу түрлері: сазына келтіріп мәнерлеп оқу, дауыстап оқу, 

іштей оқу, рөлге бөліп оқу, (әнімен айту) ерекшеліктерін, әдістерін, күтілетін 

нәтижелерін бағалаңыз. 

Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңдерін, 

кіріспе сабақ, кіріспе әңгіме,  шолу тақырыптарын оқыту ерекшеліктері мен 

әдістерін, күтілетін нәтижені бағалаңыз. 

 Әдебиет сабақтарында көркем шығармамен жұмыс істеу кезеңінде әдеби 

сын зерттеу еңбектері мен әдеби- теориялық білімді меңгерту әдіс-тәсілдерін 

түсіндіріңіз, көркем мәтінді талдауда бұлардың қызметін бағалаңыз  

Әдебиет сабақтарындағы негізгі кезең - көркем мәтінмен жұмыс 

кезеңінде орындалатын жұмыс түрлерін, қолданылатын әдістерді көрсетіңіз, 

әрбір әдісті бағалаңыз .  

Әдебиет пәндерін оқытудағы  Қорытынды сабақтардың ерекшеліктерін, 

әдістерін, күтілетін нәтижелерді  түсіндіріңіз, әдебиетті оқытуда қорытынды 

сабақтың қызметін бағалаңыз . 
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Сабақ – оқу-тәрбие процесінің ең негізгі құрылымдық өлшеуіші, 

жастарды жан-жақты  тәрбиелеудегі психологиялық-дидактикалық жүйе екенін, 

сабақтың білімдік, тәрбиелік бағытын, сабақ - үзілісссіз, біртұтас білімдік жүйе 

екенін бағалаңыз.  

Дәстүрлі емес сабақ түрлерін және оның әдебиет пәндерінде қолданудың 

тиімділігін дәлелдеңіз көрсетіңіз, әр ұсынған жұмыстан күтілетін нәтижені 

бағалаңыз 

Білім беру жүйесінің мақсаты мен міндетіне қатысты оқыту түрлерін, 

соның ішінде  проблемалық оқытудың (М.И.Махмутов) ерекшеліктерін, 

құрылысы мен әдістерін түсіндіріңіз, проблемалық оқытудың  әдебиетті 

оқытудағы қызметін бағалаңыз.  

Білім беру жүйесінің мақсаты мен міндетіне қатысты оқыту түрлерін, 

ерекшеліктерін, соның ішінде саралап оқытудың (И.Э.Унт, т.б.) құрылысы мен 

әдістерін бағалаңыз.  

Білім беру жүйесінің мақсаты мен міндетіне қатысты оқыту түрлерін, 

ерекшеліктерін, соның ішінде дамыта оқытудың (Ю.П.Эльконин) құрылысы 

мен әдістерін түсіндіріңіз, саралап оқытуды бағалаңыз.  

Білім беру жүйесінің мақсаты мен міндетіне қатысты оқыту түрлерін, 

ерекшеліктерін,соның ішінде топтап оқытудың(В.Н.Дъяченко) құрылысы мен 

ерекшеліктерін түсіндіріңіз. бағалаңыз.  

Білім беру жүйесінің мақсаты мен міндетіне қатысты оқыту түрлерін, 

ерекшеліктерін, соның ішінде қашықтан оқытудың  (Г.К.Нұрғалиева, 

Д.М.Жүсібалиева) ерекшеліктерін түсіндіріңіз, бағалаңыз. 

 

2-ші бейіндік пәні: «Қазіргі қазақ әдебиеті»  

 

Тәуелсіздік тұсындағы тарихи-әлеуметтік жағдайдың әдебиетке әсер, ықпалы.  

ХХІ ғасырдың басында қазақ әдебиетіндегі суреткерлік қолтаңба, эстетикалық-

көркемдік таным, психологиялық талдау. 

 

Көркемдік жүйе дамуындағы дәстүрлілік пен жаңашылдықты түбірлей 

тексеріп, суреттегіш-бейнелегіш құралдарды шеберлікпен түсіндірудегі 

Ә.Кекілбаев  прозасы. Ә.Кекілбаев романдарын, повестерін, әңгіме-

новеллаларын талдау. («Үркер», «Елең-алаң», «Аңыздың ақыры», «Шыңырау», 

«Күй» шығармаларын тарихи-көркемдік және эстетикалық сипаттарын 

саралау.)  

М.Мағауиннің «Аласапыран» романының тарихи-көркемдік қырлары.   

Р.Тоқтаровтың «Абайдың жұмбағы» туындысы.     

Қ.Жұмаділовтің «Прометей алауы» идеялық-эстетикалық нысанасы, ұлттық 

дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, суреткерлік 

қабілет қарымы 

Тұрсынхан Зекенұлының «Көкбөрілердің көз жасы» идеялық-эстетикалық 

нысанасы, ұлттық дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл 

мәселелері, суреткерлік қабілет қарымы 
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Тұрсынәлі Рыскелдиевтің «Ұлы көш» идеялық-эстетикалық нысанасы, ұлттық 

дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, суреткерлік 

қабілет қарымы 

К.Сегізбаевтың «Беласқан» идеялық-эстетикалық нысанасы, ұлттық 

дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, суреткерлік 

қабілет қарымы 

Қ.Қамбаровтың «Махамбет кітабы» идеялық-эстетикалық нысанасы, ұлттық 

дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, суреткерлік 

қабілет қарымы 

 С.Досановтың «Қылбұрау» идеялық-эстетикалық нысанасы, ұлттық 

дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, суреткерлік 

қабілет қарымы 

Сейітхан Әбілқасымұлының «Оспан батыр» идеялық-эстетикалық нысанасы, 

ұлттық дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, 

суреткерлік қабілет қарымы 

Асқар Алтайдың «Алтай новелласы» идеялық-эстетикалық нысанасы, ұлттық 

дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, суреткерлік 

қабілет қарымы 

Үбайден Құлахметтің «Үйірі жоқ көкжал» идеялық-эстетикалық нысанасы, 

ұлттық дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл мәселелері, 

суреткерлік қабілет қарымы 

Дидар Амантайдың «Шайыр мен шайтан» романдарының идеялық-эстетикалық 

нысанасы, ұлттық дүниетаным қырлары, заманауи сырлары, көркем тіл 

мәселелері, суреткерлік қабілет қарымы зерделенеді. 

«Елім-ай» (2003, 3-кітап) трилогиясының тарихилық және көркемдік сипаты. 

Абылай хан, Төле би, Қаз дауысты Қазыбек би, Әйтеке би бейнесі.        

  

Қазіргі қазақ поэзиясындағы лирикалық тұлға мәселесі. Лирикалық 

қаһарман және ақындық тұлға мәселесі. Лирикалық экспрессияның 

синтаксистік-ырғақтық құрылымы. Лирикалық кейіпкердің (немесе 

қаһарманның) ішкі жан-дүниесі. 

Ұлықбек Есдәулеттің «Киіз кітап» шығармасын жан-жақты талдау. Сөз саптау, 

ой толғау ерекшеліктері.  

Т.Медетбектің «Көк түріктер сарыны» шығармасын жан-жақты талдау. Сөз 

саптау, ой толғау ерекшеліктері.  

Қажытай Ілиясовтың «Тасжарған», «Қалақай қамшы» шығармасын жан-жақты 

талдау. Сөз саптау, ой толғау ерекшеліктері.  

И.Сапарбайдың «махаббат пен ғадауат», «Сезім патшалығы» шығармасын жан-

жақты талдау. Сөз саптау, ой толғау ерекшеліктері.  

Өмірзақ Қожамұратовтың «Күн астында -Құдірет» шығармасын жан-жақты 

талдау. Сөз саптау, ой толғау ерекшеліктері.  

Темірше Сарыбайұлының «Дария-дәурен» шығармасын жан-жақты талдау. Сөз 

саптау, ой толғау ерекшеліктері.  

Нұрлан Оразалиннің «Ғасырмен қоштасу», «Сырнайлы шақ»  шығармасын 

жан-жақты талдау. Сөз саптау, ой толғау ерекшеліктері.  
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Ж.Әбдірәшевтің «Құлпытас»  шығармасын жан-жақты талдау. Сөз саптау, ой 

толғау ерекшеліктері.  

Н.Алпамысқызының «Күрең шетен» шығармасын жан-жақты талдау. Сөз 

саптау, ой толғау ерекшеліктері.  

Маралтай Райымбекұлының «Ай» шығармасын жан-жақты талдау. Сөз саптау, 

ой толғау ерекшеліктері.  

Ұ.Жайлыбайдың «Құс қанаты» шығармасын жан-жақты талдау. Сөз саптау, ой 

толғау ерекшеліктері.  

Ж.Әскербекқызының «Қарасаз-бұлақ», «Көк түріктер әуені», «Қаңтардағы 

қызыл гүл» шығармасын жан-жақты талдау. Сөз саптау, ой толғау 

ерекшеліктері.  

Сәруәр Қамаеваның «Жыр жұлдызын таңдадым» тәрізді лирикалық 

шығармаларын жан-жақты талдау. Сөз саптау, ой толғау ерекшеліктері.  

Лирикалық қаһарман және ақындық тұлға мәселесі.  
Лирикалық экспрессияның синтаксистік-ырғақтық құрылымы.  

Лирикалық кейіпкердің (немесе қаһарманның) ішкі жан-дүниесі.  

Ақындық тұлға көріністері. Сөз бен саз бірлігі. Эстетикалық қабылдау.  

Ақындық-даналық көркемдік тәжірибе. Қиял, сезім байлығы, өлең құрылысы.  

Ақындық ой-пікірлер. Лирикалық поэзияның образдық-метафоралық жүйесі. 

Көркемдік логика.                           

 

Әдебиеттану мен сынның даму ерекшеліктері мен олардың қазіргі жайы 

мен міндеттері.  

 Әдеби сынның эстетикамен, философиямен, шешендік өнермен, тіл 

мәдениетімен сабақтастығы.  

Әдеби сын және көркемдік ойлау.  

Әдеби сын және көркемдік таным. 

Әдеби сын және әдеби процесс.  

Әдеби процесті тану мен бағалаудағы әдеби сынның қызметі.  

Әдеби сынның басты принциптері, әдістері мен тәсілдері, жанрлық түрлері, 

олардың ерекшеліктері.  

Рецензия, оның түрлері.  

Шығармашылық портрет, жанрлық табиғаты.  

Сын мақала, жанрлық сипаты, түрлері, ерекшеліктері. Шолу мақала, басты 

сипаты, ерекшеліктері. 

Әдеби сын туралы жазушылардың пікірлері мен көзқарастары  

Сыншы еңбегі: әдеби сынның пәнін таңдау, жанрын белгілеу, құрылымын 

жүйелеу, басты пікірлер тобын даралау. Талдау мен жинақтаудың мағыналық 

тереңдігі, суреттеу мен дәлелдеудің ара-қатынасы.  

Сыншы ойының танымдық, эстетикалық, эмоциялық байлығы, сыншылдық 

сипаты мен шыншылдық негізі. Тіл мәдениеті, бағалау әдебі. Әдеби сынның 

қазіргі мәселелері, даму бағыттары. 

Қазіргі әдеби сын бағыттарын танытатын еңбектер.  

З.Ахметовтің «Поэзия шыңы-даналық» («Фолиант»),  

С.Қирабаевтың «әдебиетіміздің ақтаңдақ беттері» («Білім»),  
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З.Қабдоловтың «Көзқарас» («Рауан»),  

М.Базарбаевтың «Замана тудырған әдебиет» («Ғылым»),  

Ш.Елеукеновтің «Әдебиет және ұлт тағдыры» («Жалын»), «Мағжан» («Санат»),  

Т.Кәкішевтің «Қазақ әдебиеті сынының тарихы», 2 томдық («Білім»),  

Ж.Ысмағұловтың «Абай: ақындық тағылымы»,  

Р.Нұрғалиев «Әуезов және алаш»,  

З.Серікқалиевтің «Қазақ әдебиетінің қазіргі мәселелері», «Ақ жол», «Алтын 

жамбы», А.Нысаналының «жансарай»,  

Б.Майтановтың «қазақ романы және психологиялық талдау», «Сөз сыны», 

Д.Ысқақұлының «Сын өнері»,  
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