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Курстун максаты

Конфуцийликтин келип чыгышы курсунун негизги максаты –3-курстун студенттерине уулу
кытай ойчул, философу Конфуцийдин окуусу жөнүндө негизги түшүнүктөрдү берип,
конфуцийликтин жаралышы, өнүгүшү, проблемалары жөнүндө жалпылаштырылган
маалыматтарды берүү. Бардыгы 32 (мындан 16 саат прак.) саат-сабакка эсептелинди. Арийне,
жумушчу программасын түзүүдө ЖОЖдордун окутуучуларынын колдонуусуна ыңгайлуу
болуш жагы эске алынды.

Колдонулуучу адабияттар
Колдонулуучу адабияттар

Адабияттын
түрү

1 Азыркы кытай тили (Грамматика)

Китеп

Жетишилчү жыйынтыктар
1 бул курстун максатына ылайык төмөнкүдөй милдеттер жүктөлөт: 1. Кытай элинин уулу ойчулдары анан ичинен
Конфуцийдин окуусу жөнүндө жалпы маалымат берүү; 2. Кытай элинин диний агымдары, анын ичинен
Конфуцийчилик окуусу. 3. Конфуцийдин ангемелеринин негизинде анализ жүргүзү. Аталган предметтин окуу
процессиндеги орду Конфуцийчилик тууралуу негизги түшүнүк-маалыматтарды берип, кийинки кытай тили
жана маданиятына ылайык окуп-үйрөтүүгө өбөлгө түзүү.

Курстун планы
Апта

Темасы

1. Апта

Окуу планы менен танышуу

2. Апта

1 Бөлүм: Конфуций жөнүндө жалпы маалымат.

3. Апта

2 МИНЦЗЯ

4. Апта

4 Бөлүм: ИНЬ ЖАНА ЯН

5. Апта

5 Бөлүм: ДАОСИЗМ ФАЦЗЯ

6. Апта

6 Бөлүм: Моизм

7. Апта

кайталоо

8. Апта

ара сыноо

9. Апта

7 Бөлүм: Конфуцианство

10. Апта

8 Бөлүм:«Сюэ Эр» Ата-энени сыйлоо, агаларды урматтоо «Вэй Чжэн» Башчы таӊ эртедеги
жылдыздай башка майда жылдыздардын ортосунда. «Баи» Адамды адам жакшы көрбөсө, кайсы
музыка жөнүндө сөз болушу мүмкүн.

11. Апта

9 Бөлүм: «Ли Жэнь» Эгерде адам баласында жакшы көрүү сезими жок болсо, ал жакырчылыкта
жашай албайт жана дагы бакубаттчулукта көпкө жашай албайт. «Гунъе Чан» Мамлекетте
Дао-жол орун алса, ал пайдалуу, Качан гана мамлекет Дао-Жолду жоготсо ал жаланбайт

Курстун планы
12. Апта

10 Бөлүм:«Юн Е» Элди башкарган кезде кантип өзүӊө жана башкаларга талап коё албай туруп,
башкарасын.

13. Апта

11 Бөлүм: «Шу Эр» Мораль алдыга сүйрөй албай калганда, окуганды кайталандын кажети жок.
«Таи Бо» Сак болуу ритуалсыз коркунучка алып келет «Цзы Хань» Мугалим өзүнүн пайдасы
жөнүндө аз сүйлөчү.

14. Апта

12 Бөлүм: «Кун цзы» Кун-цзы өзүнүн айлында көп сүйлөчү эмес, бирок сарайга келгенде ал
токтобой сүйлөчү. «Сянь Цзинь» Ритуал жана музыка боюнча биздин ата-бабаларыбыз анча
кызыкчу эмес, бирок алардын тукумдары бардык тараптан өнүккөн. «Янь Юань»

15. Апта

«Цзы Лу» Эӊ биринчиден элге мисал боло ал, андан кийин аны аябай иштөөгө жолдо. «Сянь
Вэнь» Мамлекетте Дао-жол болсо, мамлекет башчылар өзүнүн маянасы жөнүндө ойлойт,
мамлекет Дао-жолдон кол үзгөндө дагы ошол маянаны гана ойлойт. «Вэй Лин-Гун» Эр жигит,
колундагысын жоготкон кезде, сабырдуу болот. Жаман киши, андан дагы төмөн түшөт.

16. Апта

финал сынагы

Баалоо
Баалоо каражаты

Саны (даана)

Үлүшү (%)

Жалпы үлүшү

Арасынак

1

40

40

Финал сынагы

1

60

60

