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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Даутов Г.Ф. Кафедра татарской

филологии Факультет филологии и истории , GFDautov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цель учебной дисциплины:

формировать у студентов систему научных знаний, необходимую для последующего изучения

литературоведческих дисциплин;

Задачи курса состоят в:

- ознакомлении студентов с татарской литературной критикой, ее структурой, системой

понятий и терминологией;

- определении места татарской литературной критики в ряде гуманитарных и филологических

дисциплин;

- создании представлений о литературной критике как отдельной отрасли литературоведения,

об эстетической и общественной роли литературной критики (в сопоставлении с другими

частями литературоведения );

- овладении навыками анализа литературного произведения в его художественной

целостности;

- овладении навыками написания различных видов критических оценок на новые

литературные

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 5 курсе, 9 семестр.

Данная учетная дисциплина включена в раздел дисциплина Б1.В.ДВ.9.1'Татарская

литератураня критика' относится к вариативной части (Б1.В.) профессионального цикла

дисциплин основной образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование,

профиль подготовки 'Родной язык и литература'

Осваивается на 5 курсе 9 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать основы философских и

социогуманитарных знаний для формирования научного

мировоззрения

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития для

формирования гражданской позиции

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владением основами профессиональной этики и речевой

культуры
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 эстетическую, социально-историческую природу литературной критики и жанровую

дифференциацию; 

- основные закономерности литературного процесса; 

- современное состояние татарской литературной критики в его системных связях; 

- методы литературоведческого анализа художественного текста; 

- критерии оценки литературных произведений; 

- жанры и формы литературной критики; 

- творчество литературных критиков; 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

- оперировать знаниями о жанрах и формах литературной критики; 

- ориентироваться в современном состоянии татарской литературной критики; 

- выбирать адекватные задаче пути анализа художественного текста; 

- дать самостоятельно оценку художественному произведению и его интерпретации; 

 

 3. должен владеть: 

 - техникой литературоведческого анализа; 

- навыками написания различных видов рецензий и эссе; 

- навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с литературной критикой. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 эстетическую, социально-историческую природу литературной критики и жанровую

дифференциацию; 

- основные закономерности литературного процесса; 

- современное состояние татарской литературной критики в его системных связях; 

- методы литературоведческого анализа художественного текста; 

- критерии оценки литературных произведений; 

- жанры и формы литературной критики; 

- творчество литературных критиков; 

- анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое явление; 

- оперировать знаниями о жанрах и формах литературной критики; 

- ориентироваться в современном состоянии татарской литературной критики; 

- выбирать адекватные задаче пути анализа художественного текста; 

- дать самостоятельно оценку художественному произведению и его интерпретации; 

- техникой литературоведческого анализа; 

- навыками написания различных видов рецензий и эссе; 

- навыками ведения дискуссии по проблемам, связанным с литературной критикой. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Татар әдәби

тәнкыйте предметы,

аның барлыкка килүе,

формалашуы, башка

фәннәр белән

бәйләнеше.

9 2 2 0  

2.

Тема 2. Әдәби

тәнкыйть

жанрлары.Тәнкыйтьче,

аңа куелган таләпләр.

Шигырь тәнкыйте.

9 0 2 0  

3.

Тема 3. 1910 нчы

еллар тәнкыйтендә

әдәби-эстетик фикер

көрәше.

9 2 2 0  

4.

Тема 4. Г.Тукай ,

Ф.Әмирхан,

Г.Ибраһимов һәм

Г.Исхакыйларның

әдәби тәнкыйть

өлкәсендәге

эшчәнлекләре

9 0 2 0  

5.

Тема 5. 1920-30нчы

еллардагы татар

әдәби тәнкыйте.

9 0 0 0  

6.

Тема 6. 1940-60нчы

еллардагы татар

әдәби тәнкыйте.

9 0 2 0  



 Программа дисциплины "Татарская литературная критика"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. (доцент) Даутов

Г.Ф. 

 Регистрационный номер 101606119

Страница 6 из 13.

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. 1970-80нче

еллар әдәби

тәнкыйте.1990-2010нчы

еллардагы татар

әдәби тәнкыйте.

9 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

Зачет

 

  Итого     6 10 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Татар әдәби тәнкыйте предметы, аның барлыкка килүе, формалашуы, башка

фәннәр белән бәйләнеше.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Г.Курсавиның (1776-1812) Әл-иршад лил-гыйбад (Туры юлга өндәү) китабында

тәкълидчелекне тәнкыйтьләү, фикер йөртергә ирек таләп итеп чыгуы. Ш.Мәрҗанинең

Мостафадел-әхбар фи әхвале Казан вә Болгар китабында Х.Мөслиминең Тәварихы Болгария

китабындагы ялгышларны тәнкыйтьләве.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1905-07 елгы революция вакытында татарча вакытлы матбугат барлыкка килү, күп шәһәрләрдә

татар телендә газета-журналлар чыга башлау. Шуның нәтиҗәсе буларак татар әдәби тәнкыйте

формалашу.

Тема 2. Әдәби тәнкыйть жанрлары.Тәнкыйтьче, аңа куелган таләпләр. Шигырь тәнкыйте.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Беренче төркем: рецензия-бәяләмә, библиографик язма, монографик мәкалә. Бу төркем өчен

хас булган оперативлык. Икенче төркем: теоретик мәсьәләләр турындагы язмалар. Өченче

төркем: аерым чор, аның үсеш закончалыклары турындагы уйланулар (әдәби күзәтү).

Мәгълүмати күзәтүләр, күзәтү-цикллар.

Тема 3. 1910 нчы еллар тәнкыйтендә әдәби-эстетик фикер көрәше.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Дүртенче төркем: тәнкыйди язмалар. Бишенче төркем: язучының шәхесе, иҗаты турында

мәгълүмат бирү. Тәнкыйтьчегә куелган таләпләрнең югарылыгы, кискенлеге: объективлык,

принципиальлек, салкын акыл, үз карашың булу, җаваплылык, нечкә сиземләү, зәвыклы булу.

Тәнкыйтьтән шигырь тәнкыйтен аерып чыгаруга омтылыш. Моны шигырьнең үзенчәлеге белән

аңлату. Шигырьнең жанр үзенчәлеген тоемлау, аның уңай һәм кимчелекле якларын күрү.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1910нчы елларда тәнкыйтьнең әдәби хәрәкәттә этәргеч көч ролен үти башлавы. Тәнкыйтьнең

фәлсәфи тирәнлеге арту, матур әдәбиятның төп мәсьәләләрен хәл итәргә алынуы. Н.Думави,

Җ.Вәлидиләр хезмәтләрендә ике юнәлеш аерылып чыгу.

Тема 4. Г.Тукай , Ф.Әмирхан, Г.Ибраһимов һәм Г.Исхакыйларның әдәби тәнкыйть

өлкәсендәге эшчәнлекләре

практическое занятие (2 часа(ов)):

Шәрыкчылык башында Н.Думавиның торуы. Җ.Вәлидинең европачылыкны яклап чыгуы

Шәрыкътан Гаребкә (1916) хезмәте. Г.Ибраһимов, Ф.Әмирханнарның бу мәсьәләгә карашы.

Тема 5. 1920-30нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.

Тема 6. 1940-60нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Г.Тукай әдәби тәнкыйтькә нигез салучыларның берсе. Тәнкыйть кирәкле шәйдер (1907)

хезмәтенең әһәмияте. Ф.Әмирханның Габдулла Тукаев шигырьләре (1907; 1908), Әдәбиятка

гаид (1908), Мәктәпләрдә татар әдәбияты (1910) хезмәтләре. Г.Ибраһимовның Татар

шагыйрьләре (1913) хезмәтендә С.Рәмиевкә, Дәрдмәндкә һәм Г.Тукайга бирелгән бәя.

Г.Исхакыйның журналистлык эшчәнлеге, рецензияләре

Тема 7. 1970-80нче еллар әдәби тәнкыйте.1990-2010нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Җамал Вәлиди профессиональ тәнкыйтьче һәм әдәбият галиме. Аның теоретик әзерлеге,

зыялылыгы, югары зәвыклыгы, фикер тирәнлеге. Ул фәлсәфи тәнкыйтькә нигез салучы. Ул

беренче тукайчы галим. Татар әдәбияты барышы (1912), Гаяз әфәнде (1913), Тукайның

шагыйрьлеге (1923), Очерк истории образованности и литературы татар (1923) хезмәтләре.

Г.Нигъмәтинең тәнкыйди мәкаләләре, вульгар социологизмның чагылыш табуы.

Г.Гобәйдуллин, Г.Сәгъди, Гомәр Галиләрнең әдәби тәнкыйть өлкәсендәге хезмәтләре.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Татар әдәби

тәнкыйте предметы,

аның барлыкка килүе,

формалашуы, башка

фәннәр белән

бәйләнеше.

9

Г.Курсавиның

(1776-1812)

Әл-иршад

лил-гыйбад

(Туры юлга

өндәү) китабын

7 Устный опрос

2.

Тема 2. Әдәби

тәнкыйть

жанрлары.Тәнкыйтьче,

аңа куелган таләпләр.

Шигырь тәнкыйте.

9

Беренче төркем:

рецензия-бәяләмә,

библиографик

язма,

монографик

мәка

7 Реферат

3.

Тема 3. 1910 нчы

еллар тәнкыйтендә

әдәби-эстетик фикер

көрәше.

9

1910нчы

елларда

тәнкыйтьнең

әдәби хәрәкәттә

эт&#1241

7 Устный опрос

4.

Тема 4. Г.Тукай ,

Ф.Әмирхан,

Г.Ибраһимов һәм

Г.Исхакыйларның

әдәби тәнкыйть

өлкәсендәге

эшчәнлекләре

9

Г.Тукай әдәби

тәнкыйтькә

нигез

салучыларның

берсе. Тәнкыйть

ки

7 Устный опрос

5.

Тема 5. 1920-30нчы

еллардагы татар

әдәби тәнкыйте.

9

Җамал Вәлиди

профессиональ

тәнкыйтьче һәм

әдәбият галиме.

7 Реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. 1940-60нчы

еллардагы татар

әдәби тәнкыйте.

9

Социалистик

реализм иҗат

методының

әдәби

тәнкыйтькә

ясаган йогын

7 Устный опрос

7.

Тема 7. 1970-80нче

еллар әдәби

тәнкыйте.1990-2010нчы

еллардагы татар

әдәби тәнкыйте.

9

Гали Халитның

(1915-1992)

Шагыйрҗ, чор,

герой (1971),

Кешегә һәм

чынлы

10 Устный опрос

  Итого       52  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Вузовское освоение курса 'татарская литературная критика' предполагает использование как

традиционных, так и инновационных образовательных технологий, а также настоятельно

требует рационального их сочетания.

Традиционные образовательные технологии подразумевают использование в учебном

процессе таких методов работ, как лекция, практическое занятия, семинар и др.

При проведении занятий планируется использование активных и интерактивных форм

занятий (деловых и ролевых игр, проектных методик, мозгового штурма, коммуникативного

тренинга, иных форм) в сочетании с внеаудиторной работой.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Татар әдәби тәнкыйте предметы, аның барлыкка килүе, формалашуы, башка

фәннәр белән бәйләнеше.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Фән буларак татар әдәби тәнкыйте, аның барлыкка килүе, формалашуы, башка фәннәр

өйрәнүче.белән бәйләнеше. 2. Тәнкыйтьче шәхесе. Аңа куелган таләпләр. Шигырь тәнкыйте. 3.

Г.Курсавиның Әл-иршад лил-гыйбад (Туры юлга өндәү) китабында тәкълидчеләрне

тәнкыйтьләве. Бу китапның әһәмияте. 4. Ш.Мәрҗанинең Мостафадел-әхбар фи әхвали Казан

вә Болгар китабында Х.Мөслиминең Тәварихы Болгария китабындагы ялгышлыкларны

тәнкыйтьләве. 5. XX йөз башында татар тәнкыйтенең формалашуы, аның өчен кирәкле

шартлар. 6. Татар тәнкыйтенең киләчәге турында Н.Думави карашы. 7. Җ.Вәлидинең Шәрыктан

Гаребкә хезмәтендәге карашлары. 8. Г.Тукайның Тәнкыйть кирәкле шәйдер хезмәтендә

әйтелгән фикерләр. 9. Ф.Әмирханның татар әдәби тәнкыйте өлкәсендәге хезмәтләре. 10.

Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре хезмәтендә Дәрдемәндкә бирелгән бәя.

Тема 2. Әдәби тәнкыйть жанрлары.Тәнкыйтьче, аңа куелган таләпләр. Шигырь тәнкыйте.

Реферат , примерные вопросы:
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1. Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре хезмәтендә С.Рәмиевкә бирелгән бәя. 2.

Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре хезмәтендә Тукайга бирелгән бәя. 3. Г.Исхакыйның

журналистлык эшчәнлеге, рецензияләре. 4. Җ. Вәлидинең Татар әдәбияты барышы һәм Очерк

образованности и литературы татар хезмәтләре. 5. Г.Нигъмәтинең тәнкыйть өлкәсендәге

хезмәтләре һәм аларга бүгенге караш. 6. Г.Гобәйдуллинның Гали Рәхим белән берлектә

әзерләп чыгарган өч кисәктән торган ?Татар әдәбияты тарихы? хезмәте (1923-1925 еллар). 7.

Габдрахман Сәгъдинең әдәбият тарихына караган хезмәтләре. 8. Х.Хәйринең ?Эзләнүләр?,

?Әдәбият һәм тормыш? китапларындагы фикерләре. 9. Гази Кашшафның Шәриф Камал һәм

М.Җәлил иҗатлары турындагы хезмәтләре. 10. М.Гайнуллинның XIX йөз татар әдәбиятын

өйрәнү өлкәсендәге хезмәтләре.

Тема 3. 1910 нчы еллар тәнкыйтендә әдәби-эстетик фикер көрәше.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Гали Халитның әдәбият теориясе һәм әдәби барыш хакындагы хезмәтләре. 2.

Ф.Миңнуллинның ?Балта кем кулында?? исемле тәнкыйть мәкаләләре җыентыгындагы

фикерләр. 3. Х.Госманның татар шигыре турындагы хезмәтләре. 4. Нил Юзиевның татар

шигыре хасиятләренә багышланган хезмәтләре. 5. Мансур Хәсәновның Г.Ибраһимов иҗаты

турындагы монографиясе. 6. Р.Мостафинның Муса Җәлил иҗаты турындагы китаплары. 7.

Азат Әхмәдуллинның татар драматургиясе турындагы хезмәтләренә анализ. 8. Т.Галиуллинның

бүгенге шагыйрьләр иҗатына багышланган хезмәтләре. 9. Ф.Хатиповның Әдәбият теориясе

исемле дәреслеге. 10. Ф.Мусинның А.Расих һәм Г.Исхакый иҗатларына багышланган

хезмәтләре.

Тема 4. Г.Тукай , Ф.Әмирхан, Г.Ибраһимов һәм Г.Исхакыйларның әдәби тәнкыйть

өлкәсендәге эшчәнлекләре

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Г.Нигъмәтинең тәнкыйть өлкәсендәге хезмәтләре һәм аларга бүгенге караш. 2.

Г.Гобәйдуллинның Гали Рәхим белән берлектә әзерләп чыгарган өч кисәктән торган Татар

әдәбияты тарихы хезмәте (1923-1925 еллар). 3. Габдрахман Сәгъдинең әдәбият тарихына

караган хезмәтләре. 4. Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре хезмәтендә С.Рәмиевкә бирелгән

бәя. 5. Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре хезмәтендә Тукайга бирелгән бәя. 6.

Г.Исхакыйның журналистлык эшчәнлеге, рецензияләре. 7. Ш.Мәрҗанинең Мостафадел-әхбар

фи әхвали Казан вә Болгар китабында Х.Мөслиминең Тәварихы Болгария китабындагы

ялгышлыкларны тәнкыйтьләве. 8. XX йөз башында татар тәнкыйтенең формалашуы, аның өчен

кирәкле шартлар. 9. Татар тәнкыйтенең киләчәге турында Н.Думави карашы. 10. Ф.Хатиповның

Әдәбият теориясе исемле дәреслеге.

Тема 5. 1920-30нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.

Реферат , примерные вопросы:

1. Фән буларак татар әдәби тәнкыйте, аның барлыкка килүе, формалашуы, башка фәннәр

өйрәнүче.белән бәйләнеше. 2. Тәнкыйтьче шәхесе. Аңа куелган таләпләр. Шигырь тәнкыйте. 3.

Г.Курсавиның Әл-иршад лил-гыйбад (Туры юлга өндәү) китабында тәкълидчеләрне

тәнкыйтьләве. Бу китапның әһәмияте. 4. Мансур Хәсәновның Г.Ибраһимов иҗаты турындагы

монографиясе. 5. Р.Мостафинның Муса Җәлил иҗаты турындагы китаплары. 6. Азат

Әхмәдуллинның татар драматургиясе турындагы хезмәтләренә анализ. 7. Т.Галиуллинның

бүгенге шагыйрьләр иҗатына багышланган хезмәтләре. 8. Ф.Хатиповның Әдәбият теориясе

исемле дәреслеге. 9. Ф.Мусинның А.Расих һәм Г.Исхакый иҗатларына багышланган

хезмәтләре. 10. Җ. Вәлидинең Татар әдәбияты барышы һәм Очерк образованности и

литературы татар хезмәтләре.

Тема 6. 1940-60нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.

Устный опрос , примерные вопросы:
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1. XX йөз башында татар тәнкыйтенең формалашуы, аның өчен кирәкле шартлар. 2. Татар

тәнкыйтенең киләчәге турында Н.Думави карашы. 3. Җ.Вәлидинең Шәрыктан Гаребкә

хезмәтендәге карашлары. 4. Г.Тукайның Тәнкыйть кирәкле шәйдер хезмәтендә әйтелгән

фикерләр. 5. Ф.Әмирханның татар әдәби тәнкыйте өлкәсендәге хезмәтләре. 6.

Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре хезмәтендә Дәрдемәндкә бирелгән бәя. 7.

Г.Ибраһимовның Татар шагыйрьләре хезмәтендә С.Рәмиевкә бирелгән бәя. 8. Г.Ибраһимовның

Татар шагыйрьләре хезмәтендә Тукайга бирелгән бәя. 9. Г.Исхакыйның журналистлык

эшчәнлеге, рецензияләре. 10. Җ. Вәлидинең Татар әдәбияты барышы һәм Очерк

образованности и литературы татар хезмәтләре. 11. Г.Нигъмәтинең тәнкыйть өлкәсендәге

хезмәтләре һәм аларга бүгенге караш. 12. Г.Гобәйдуллинның Гали Рәхим белән берлектә

әзерләп чыгарган өч кисәктән торган Татар әдәбияты тарихы хезмәте (1923-1925 еллар). 13.

Габдрахман Сәгъдинең әдәбият тарихына караган хезмәтләре. 14. Х.Хәйринең Эзләнүләр,

Әдәбият һәм тормыш китапларындагы фикерләре.

Тема 7. 1970-80нче еллар әдәби тәнкыйте.1990-2010нчы еллардагы татар әдәби тәнкыйте.

Устный опрос , примерные вопросы:

1. М.Гайнуллинның XIX йөз татар әдәбиятын өйрәнү өлкәсендәге хезмәтләре. 2. Гали

Халитның әдәбият теориясе һәм әдәби барыш хакындагы хезмәтләре. 3. Ф.Миңнуллинның

Балта кем кулында исемле тәнкыйть мәкаләләре җыентыгындагы фикерләр. 4. Х.Госманның

татар шигыре турындагы хезмәтләре. 5. Нил Юзиевның татар шигыре хасиятләренә

багышланган хезмәтләре. 6. Мансур Хәсәновның Г.Ибраһимов иҗаты турындагы

монографиясе. 7. Р.Мостафинның Муса Җәлил иҗаты турындагы китаплары. 8. Азат

Әхмәдуллинның татар драматургиясе турындагы хезмәтләренә анализ. 9. Т.Галиуллинның

бүгенге шагыйрьләр иҗатына багышланган хезмәтләре. 10. Ф.Хатиповның Әдәбият теориясе

исемле дәреслеге. 11. Ф.Мусинның А.Расих һәм Г.Исхакый иҗатларына багышланган

хезмәтләре.

Итоговая форма контроля

зачет (в 9 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Фән буларак татар әдәби тәнкыйте, аның барлыкка килүе, формалашуы, башка фәннәр

өйрәнүче.белән бәйләнеше.

2. Тәнкыйтьче шәхесе. Аңа куелган таләпләр. Шигырь тәнкыйте.

3. Г.Курсавиның "Әл-иршад лил-гыйбад" ("Туры юлга өндәү") китабында тәкълидчеләрне

тәнкыйтьләве. Бу китапның әһәмияте.

4. Ш.Мәрҗанинең "Мостафадел-әхбар фи әхвали Казан вә Болгар" китабында Х.Мөслиминең

"Тәварихы Болгария" китабындагы ялгышлыкларны тәнкыйтьләве.

5. XX йөз башында татар тәнкыйтенең формалашуы, аның өчен кирәкле шартлар.

6. Татар тәнкыйтенең киләчәге турында Н.Думави карашы.

7. Җ.Вәлидинең "Шәрыктан - Гаребкә" хезмәтендәге карашлары.

8. Г.Тукайның "Тәнкыйть - кирәкле шәйдер" хезмәтендә әйтелгән фикерләр.

9. Ф.Әмирханның татар әдәби тәнкыйте өлкәсендәге хезмәтләре.

10. Г.Ибраһимовның "Татар шагыйрьләре" хезмәтендә Дәрдемәндкә бирелгән бәя.

11. Г.Ибраһимовның "Татар шагыйрьләре" хезмәтендә С.Рәмиевкә бирелгән бәя.

12. Г.Ибраһимовның "Татар шагыйрьләре" хезмәтендә Тукайга бирелгән бәя.

13. Г.Исхакыйның журналистлык эшчәнлеге, рецензияләре.

14. Җ. Вәлидинең "Татар әдәбияты барышы" һәм "Очерк образованности и литературы татар"

хезмәтләре.

15. Г.Нигъмәтинең тәнкыйть өлкәсендәге хезмәтләре һәм аларга бүгенге караш.

16. Г.Гобәйдуллинның Гали Рәхим белән берлектә әзерләп чыгарган өч кисәктән торган

"Татар әдәбияты тарихы" хезмәте (1923-1925 еллар).

17. Габдрахман Сәгъдинең әдәбият тарихына караган хезмәтләре.

18. Х.Хәйринең "Эзләнүләр", "Әдәбият һәм тормыш" китапларындагы фикерләре.
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19. Гази Кашшафның Шәриф Камал һәм М.Җәлил иҗатлары турындагы хезмәтләре.

20. М.Гайнуллинның XIX йөз татар әдәбиятын өйрәнү өлкәсендәге хезмәтләре.

21. Гали Халитның әдәбият теориясе һәм әдәби барыш хакындагы хезмәтләре.

22. Ф.Миңнуллинның "Балта кем кулында?" исемле тәнкыйть мәкаләләре җыентыгындагы

фикерләр.

23. Х.Госманның татар шигыре турындагы хезмәтләре.

24. Нил Юзиевның татар шигыре хасиятләренә багышланган хезмәтләре.

25. Мансур Хәсәновның Г.Ибраһимов иҗаты турындагы монографиясе.

26. Р.Мостафинның Муса Җәлил иҗаты турындагы китаплары.

27. Азат Әхмәдуллинның татар драматургиясе турындагы хезмәтләренә анализ.

28. Т.Галиуллинның бүгенге шагыйрьләр иҗатына багышланган хезмәтләре.

29. Ф.Хатиповның "Әдәбият теориясе" исемле дәреслеге.

30. Ф.Мусинның А.Расих һәм Г.Исхакый иҗатларына багышланган хезмәтләре.
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История татарской литературной критики - https://yandex.ru/clck/jsredir?bu

Основные тенденции развития Татарской литературной критики в 20-30-е годы -

http://cheloveknauka.com/osnovnye-tendentsii-razvitiya-tatarskoy-literaturnoy-kritiki-v-20-30-e-gody

Формирование и развитие татарской литературной критики в 20-30-е годы хх века -

https://cyberleninka.ru/article/n/formirovanie-i-razvitie-tatarskoy-literaturnoy-kritiki-v-20-30-e-gody-hh-veka.

Электронная библиотека - http://koob.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Татарская литературная критика" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

электронная библиотечная система "БиблиоРоссика"

электронная библиотечная система "ZNANIUM.COM"

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Родной язык и

литература .
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