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МАЗМҰНЫ 

  1. Мамандық бойынша қабылдау емтиханының мақсаттары мен міндеттері 

 

«8D02308 – Орыс филологиясы мамандығы бойынша докторантураға түсу 

емтихандарының бағдарламасы докторанттардың орыс әдебиеті мен тілінің тарихын 

зерттеуде алған жалпы теориялық және ғылыми дайындығын тексеруге мақсатты. 

Бағдарлама орыс жазушыларының шығармашылығының мәні мен ерекшеліктерін, олардың 

көркем жаңалықтарын, олардың ұлттық дәстүрлері мен әлемдік әдебиет жетістіктерін 

жалғастыруын; көркем сөз шығармашылығындағы жанрлардың, стильдердің, ағымдардың, 

бағыттардың дамуын ұғынуды, орыс тіл білімі мен әдебиеттану дамуының динамикасын 

зерделеуді көрсетеді. 

Түсу емтиханының міндеттері: 

1. Орыс тіл білімі мен әдебиеттану мәселелері бойынша білімді анықтау. 

2. Таңдалған позицияны немесе белгілі бір ғылыми мектепке өзінің бейілділігін дәлелді 

түрде қорғау қабілетін бағалау. 

3. Лингвистика және әдебиеттану ұғымдары туралы, әдебиет тарихындағы жүйелі 

көркем құрылымдар және олардың ғылымдағы қалыптасуы туралы білім деңгейін анықтау. 

4. Әр түрлі көркем жүйелердің күрделі өзара әрекеттесуін түсінуді және оның 

жазушылардың шығармашылығында көрініс табуын бағалау. 

   

2. PhD докторантураға түсуші тұлғалардың дайындық деңгейіне қойылатын 

талаптар 

 PhD докторантураға түсуші келесі білім мен дағдыларды меңгеруі тиіс: 

1. Ғылым әдіснамасын және оның теориялық негіздерін білу, өткен және қазіргі тіл 

білімі мен әдебиеттанудың маңызды тұжырымдамалары мен бағыттарын білу, әдебиет 

туралы ғылымның даму жолдары туралы нақты түсінік.  

2. Дәстүрлі әдістер мен тәсілдерді қолдану арқылы стандартты жағдайларда тіл білімі 

мен әдебиеттанудың ақпараттық өрісін талдау және сыни бағалау қабілетіне ие болу; 

берілген алгоритм, үлгі, трафарет бойынша міндеттерді шешу үшін білімді пайдалана білу. 

3. Лингвистикалық және әдебиеттанулық мәселелерді шешу кезінде проблемалық 

аймақтарды анықтай білу, негізгі мәселелерді шешу және қалыптастыру, инновациялық, 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, нақты дамып келе 

жатқан әлемнің жаңа жағдайында білім беру, лингвистикалық және әдебиеттанулық 

мәселелерді шығармашылық шешу жолдарын анықтау. 

4. Тілдік, гуманитарлық және ақпараттық білімді ұлттық сана-сезімді, 

толеранттылықты дамыту үшін қолдана білу, кәсіби, әлеуметтік-этикалық және әлеуметтік-

құқықтық және экономикалық тақырыптардың конструктивті диалогына түсе білу; 

қызметтің практикалық мәселелерін (білім беру, зерттеу, қоғамдық) шешу үшін қажетті 

білімді генерациялау қабілеті; алынған білімді академиялық ұтқырлық және басқа білім беру 

жүйелерінде бейімделу үшін негіз ретінде пайдалану қабілеті. 

 

3. Білім беру бағдарламасының пререквизиттері 

 

 «8D02308 – Орыс филологиясы» мамандығы бойынша магистратураның білім беру 

бағдарламасының пререквизиттері келесі пәндер болып табылады: 

APYa/L6301 «Орыс әдебиеттануының//тіл білімінің өзекті мәселелері» - 2 кредит;  

NNYa5207 «Орыс әдебиеттануының//тіл білімінің жаңа бағыттары» - 3 кредит 

 



PhD докторантура мамандығы бойынша алдыңғы білім деңгейі  

«8D02308 - Орыс филологиясы» 

6M020500 - Филология                                       

6M021400 – Әдебиеттану 

6M021300 – Лингвистика 

6М011800 – Орыс тілі мен әдебиеті 

6M021000 - Шетел филологиясы 

6M010300 – Педагогика және психология 

 

 

4. Емтихан тақырыптарының тізімі 

 

Пән 

APRL 6301 «Орыс әдебиеттануының өзекті мәселелері» 

М.В. Ломоносовтың мақтау жырларының стилі мен өлеңі. Орыс өлеңінің 

реформасының аяқталуы («Хотиннің алынуына Ода», «Орыс өлеңінің ережелері туралы 

хат»). Ломоносовтың әдебиеттің мәніне көзқарасы («Анакреонтпен әңгіме»). Сумароков 

трагедиясы олардың саяси үрдістері. Сумароков трагедиясының ерекшелігі мен стилі. 

Сумароковтың комедиясы. Комедиялық жанрдың эволюциясы (комедиядан мінездің 

комедиясы мен тұрмыстық комедияға). ХҮІІІ ғасырдағы орыс әдебиетіндегі 

сентиментализм. Н.М. Карамзиннің «Бейшара Лизасы» сентиментальды повесть ретінде 

(композиция, пейзаж рөлі, психологизм ерекшеліктері, автордың бейнесі және т.б.). Д. И. 

Фонвизиннің шығармашылығы. Өлеңдердегі сатиралық шығармалар. «Бригадир» және 

«Недоросль» комедиялары. Комедиялардың тақырыбы мен проблематикасы, олардың 

жанры, стилі, тілі және композициясы. Орыс сынындағы комедияны бағалау. Орыс 

романтизмінің ерекшелігі: пайда болу себептері, дәстүрлері және өзіндік ерекшеліктері. 

Орыс романтизмінің негізгі ағымдары, кезеңдеу. Орыс романтикалық поэмасы. 

 

Пән  

APRYa 6301 «Орыс тіл білімінің өзекті мәселелері» 

 Қазіргі лингвистикадағы білімнің жетекші парадигмалары және олардың проблемалары. 

Жетекші заманауи Жалпы ғылыми принциптер. Әлемнің тілдік бейнесі туралы оқу 

проблематикасы. Сөйлеу актілерінің теориясы және оның проблематикасы. Қазіргі тіл 

білімінде антропоцентризм принципі және тілдік тұлға мәселесі. 

 

Пән  

IHT 5206 «Көркем мәтіннің интерпретациясы» 

Ежелгі орыс ескерткіштері. Ескерткіштерді құру уақытының мәселесі, олардың тарихи 

және халықтық-поэтикалық негізі. Ежелгі орыс шығармаларындағы жанрлық белгілердің 

синтезі. Ежелгі орыс әдебиетіндегі автордың мәселесі. Ежелгі орыс жол әдебиеті (кіру 

жанры). Жанрдың пайда болу тарихы, ежелгі орыс саяхатшыларының негізгі мақсаттары. 

Олардың жол жазбаларының формалары мен мазмұнының ерекшеліктері. Ежелгі орыс 

агиографиясы (өмір сүру): жанрдың жалпы сипаттамасы, мақсаты мен мақсаты. Кейінгі орта 

ғасырдағы әдеби үдерістегі тұрмыстық повес. Композицияның ерекшелігі, бейнелер жүйесі, 

тұрмыстық повестің стилі. Орталық таңбаларды бейнелеу тәсілдері. Өмір сүру канонының 

бұзылуы. Ежелгі орыс жол әдебиеті (жанр хождения). Жанрдың пайда болу тарихы, ежелгі 

орыс саяхатшыларының негізгі мақсаттары. Олардың жол жазбаларының формалары мен 

мазмұнының ерекшеліктері. 

Пән  

APSRYa 5206 «Қазіргі орыс тіліндегі белсенді үдерістер» 

ХХ ғ.80-ші жылдардың аяғы мен 90-шы жж. басындағы қоғамдық – саяси жағдай орыс 

тілін (Ресей) және бұрынғы одақтас республикаларда тарату мен пайдаланудың бастапқы 



аумағында. ХХ ғасырдың ортасы мен аяғындағы қазіргі орыс тіліндегі тілдік кірмелер. Ішкі 

кірме сөздер және олардың қазіргі орыс әдеби тілінің келбетіне әсері. XX ғ.  90-шы 

жылдардың шегіндегі кірме сөздер. Англицизмдер қазіргі орыс тілінің кірме лексикасының 

жетеші кірме ретінде компоненті ретінде.  Тілдегі сөздік өнертабыс функционалды-

стилистикалық мәселе ретінде.  

Пән 

NNRL 5207 «Орыс әдебиеттануындағы жаңа бағыттар» 

И.Буниннің прозасының жанрлық-стильдік ерекшеліктері, дәстүрлері мен 

жаңашылдығы. Баяндау синтетикасы. Ерте Бунин прозасының музыкалылығы, 

ырғақтылығы. Проза лирикалық бастаулары: импрессионистік символика, «жан күйі», көңіл-

күй бейнесі. Экспрессионизмнің әдеби-эстетикалық ізденістері контекстіндегі Л. Андреев 

шығармашылығы. Реалистік және фантастикалық элементтер, Л. Андреев әңгімелерінің 

символикасы. Орыс символизмі. Орыс символистерінің дүниетанымдық негіздері. М. А. 

Шолоховтың шығармашылығындағы Ұлы Отан соғысының тақырыбы. «Өшпенділік 

ғылымы» әңгімесі және «Олар Отан үшін шайқасты» романы. 1980-90 жылдардағы орыс 

әдебиетіндегі постмодернизм. Постмодернизмнің мәні және оның негізгі тезистері: «Әлем 

мәтін ретінде», «Мәтін әлем ретінде». Осы кезеңнің сынындағы Постмодернизм туралы 

пікірталастар. 

 

Пән  

NNRYa 5207 «Орыс тіл білімінің жаңа бағыттары» 

 Қазіргі лингвистикадағы білімнің жетекші парадигмалары және олардың проблемалары. 

Жетекші заманауи жалпы ғылыми принциптер. Әлемнің тілдік бейнесі туралы оқу 

проблематикасы. Қазіргі тіл білімінде антропоцентризм принципі және тілдік тұлға мәселесі. 

Тілдік бірліктердің семантикасы мен прагматикасы. 

 

  

5. Пән бойынша білімді бағалауға қойылатын талаптар: 

«Өте жақсы» деген баға қойылады, егер докторант: 

- билетте көрсетілген сұрақтарға толық толық жауап берсе; ғылыми ұғымдармен еркін 

талдау жасаудағы объект туралы жүйелі білім жиынтығын, олардың маңызды және маңызды 

емес белгілерін және себеп-салдарлық байланыстарын бөліп көрсете білуді көрсетсе; өзінің 

ғылыми зерттеулері үшін гуманитарлық ғылымдар саласында теориялық және практикалық 

білімді сыни талдау және қолдану қабілетін көрсетсе. 

 

«Жақсы» деген баға қойылады, егер докторант:  

- қойылған сұрақтарға толық жауап беріп, негізгі ережелерді дәлелді түрде ашса; 

жауапта ашылмалы ұғымдардың, теориялардың, құбылыстардың мәнін көрсететін нақты 

құрылым, логикалық бірізділік байқалса; жауапты әдеби тілмен ғылым терминдерінде 

баяндаса; сондай-ақ егер жауапта комиссия мүшелерінің көмегімен талапкер түзеткен 

кемшіліктер жіберілген болса. 

 

«Қанағаттанарлық» деген баға қойылады, егер докторант:  

- қойылған сұрақтарға дәйекті жауап бермесе, бірақ бұл ретте маңызды және маңызды 

емес белгілер мен себеп-салдар байланыстарын бөліп көрсете білуді көрсетсе; қисынды 

жауап берсе және ғылым терминдерінде жауап берсе; сондай-ақ егер талапкер өз бетінше 

түзетуге қиындық туғызатын негізгі ұғымдарды анықтауда 1-2 қателіктер жіберсе. 

 

«Қанағаттанарлықсыз» деген баға қойылады, егер докторант:  



- толық емес жауап берсе; ақпаратты қисынсыз баяндаса; дәлелдемелермен қиындығы 

болса; сауатсыз сөйлесе; жауап бергенде қорытындыларды өткізсе; терминдер мен 

ұғымдардың анықтамаларында, фактілер мен құбылыстардың сипаттамасында елеулі 

қателер жіберген болса. Сондай-ақ егер қосымша сұрақтарға жауап бергенде талапкер 

комиссия мүшелерінің кеңестерінен кейін ғана білім арасындағы байланыстың бар екенін 

түсінсе. 

Пән бойынша түсу емтихандарының нәтижелерін бағалау шкаласы 

Әріптік жүйе 

бойынша бағалау 

Балдардың 

сандық 

эквиваленті 

%  мәні Дәстүрлі жүйе бойынша бағалау 

А 4,0 95-100 Өте жақсы  

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы  

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Қанағаттанарлық  

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

F 0 0-49 Қанағаттанарлықсыз  
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