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ТҮСІНІК ХАТ
Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік
мемлекеттік университетінің Өзгерістерді басқару және білім сапасын бағалау орталығында
жасақталды.
Мамандықтар бойынша Типтік оқу жоспарларында студенттерге жалпы білім беру,
базалық және кәсіптендіру пәндерінің міндетті компоненттерімен қатар таңдау
компоненттерінің ауқымы ұсынылады. Каталог білім беру траекториясын анықтауда
маңызды құжат болып табылады.
Құрметті студент!
Каталогта Жалпы білім беру (ЖБП), Базалық (БП) және Кәсіптендіру (КП) пәндері
циклындағы таңдау компоненттері жинақталған. Сонымен қатар, пәндерді колданудың
бірыңғай жүйесі сақтала отырып, әр таңдау пәнінің шифрі, мақсаты, пререквизиттері мен
постреквизиттері, пәннің қысқаша мазмұны, пәнді оқып-меңгеруге бөлінген кредит мөлшері
мен оқу семестрі және Дублиндік дескрипторлар мен күтілетін нәтижелер көрсетілген.
Каталог Сізге пәндерге қатысты қажетті мәлімет алуыңызға және өзіңіздің жеке оқу
жоспарыңызды дұрыс құруыңызға көмегін тигізеді. Пәндерді таңдау кезінде факультет
деканатынан немесе эдвайзерден көмек сұрауыңызға болады.
Сәттілік тілейміз!

3

ЭЛЕКТИВТІ МОДУЛЬДЕР КАТАЛОГЫН ЖАСАҚТАУДЫҢ
НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы
31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген.
Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастырудың ережесі. ҚР
БжҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен бекітілген (12.10.2018 жылғы №563
өзгертулермен және толықтырулармен).
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік
қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595. бұйрығымен бекітілген.
ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау
жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005).
Типтік оқу жоспарлары (2013, 2016 жылдар).
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Ғылыми Кеңесінің
шешімдері.
Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨМУ, 2019 ж.).
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ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

4. Модуль - Кәсіби тілдер және білім беру бағыты,18 академиялық кредит
KBSHT 2101
Кәсіби бағытталған шетел тілі
KKT 2102
Кәсіби қазақ тілі
IBB 2104
Инклюзивті білім беру
BOT 2105
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
5.1 Модуль - Филологияға кіріспе,20 академиялық кредит
TBK 2201
Тіл біліміне кіріспе
AK 2202
Әдебиеттануға кіріспе
NKT 2203
Нормативті қазақ тілі
HAA 2204
Халық ауыз әдебиеті
5.2 Модуль - Түркітануға кіріспежәне қазақ филологиясы,20 академиялық кредит
TK 2201
Түркітануға кіріспе
UATN 2202
Ұлттық әдебиеттанудың теориялық негіздері
PKT 2203
Практикалық қазақ тілі
KFT 2204
Қазақ фольклористикасының тарихы
6.1 Модуль – Қазіргі қазақ тілі мен тілдік қатынас негіздері,16 академиялық кредит
KKTFL 2205
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
KKTSM 2206
Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
TKN 2208
Тілдік қатынас негіздері
KZHT 2207
Қазақ жазуның тарихы
6.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері,16 академиялық кредит
KKTDZhLM
Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология
2205
мәселелері
KKTMU 2206
Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
KAT 2207
Қазақ әліпбиінің тарихы
NSN 2208
Неология саласының негіздері

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2 курс-2019 жылы қабылданғандар үшін
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5
5

БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК

3
3
3
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5
5
5
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3
3
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5
5
5
5

4
4
4
4

3
5
5
3

4

3

4
4
4

5
3
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БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
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БП ТК

4. Модуль - Кәсіби тілдер және білім беру бағыты
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби бағытталған шетел тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық
типтегі заманауи ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас
бөлігі болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби бағытталған шетел тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре
отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық
құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты
бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту
болып табылады.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен
лексикологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы В. Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің
қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында D. Шет
тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби
шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін
дамыту.
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Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Кәсіби қазақ тілі
Бағдарлама авторы Бекниязова Д.Д. , оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты «қазақ филологиясы» мамандарының мәдениетаралық
және кәсіби қарым-қатынастық құзіреттілігін базалық жеткіліктілікті, базалық стандарттық, жоғары- базалық
стандарттың деңгейлерінде қалыптастыру болып табылады. Мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынастық
құзіреттілік лингвистикалық (тілдік),дискурсивтік (сөйлеу),мәдени-әлеуметтік және стратегиялық
құрылымдардан тұратын күрделі тұтастық болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атауы) Қарым-қатынастың жазбаша
формасын дамыту үшін тапсырмалар, «Қоғамдық-кәсіби лексика және стилистикалық мәселелер», «Қазақ
тілінің стилистикалық мәселелері мен қоғамдық-діни лексикасы», қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу
формасын, жазбаша формасын дамыту үшін берілетін жағдаят тақырыптары,
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Шетел тілі, Орыс тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Лингвомәдени, ұлттық тілдік сананың лингвомәдени бейнесі мен
менталитеті ретінде өз мәдениеті негізінде үйренушіде «алғашқы әлемнің концептуалды бейнесін»
қалыптастырады;В. Қатысымдық тілді меңгерушінің қатысымдық емеурінін (ойын) жүзеге асырудың қабілеті
мен дайындығы ретінде түсіндіріледі;С. кәсіби-бағдарлы, болашақ кәсіби қызмет технологиясымен тікелей
байланысты сөйлеу және қатысымдық қызметінің барлық аспектілерінде қазақ тілін кәсіби меңгеру ретінде
анықталады; D. қарым-қатынастың ауызекі формасын дамытады;Е. Қарым-қатынастың жазбаша формасын
дамытады.
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға оқыту нәтижесін бағалаудың қазіргі құралдары, білім беру
процесіндегі бағалаудың орны менн ролі, критериалдық бағалау технологиясының моделі жайында түсінік
беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу үдерісі келесі кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға және дамытуға
бағытталған: оқу-тәрбие үдерісін модельдей алады және оқыту тәжірбиесіндеоны жүзеге асыруға дайын;
ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін,тәсілдерін және құралдарын қолданады,
компьютермен жұмыс істеу дағдысы қалыптасқан, оның ішінде ауқымды компьютерлік желіні жетік меңгерген;
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы
мен лексикологиясы
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Білім беру менеджменті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушыларға бағалаудың түрлері және ұстанымдары жайында
мағлұмат беру; В. бағалау кезеңдері және инструменттерін талдата меңгерту; С. критериалдық кесте
рубрикаторлары, форматтық бағалау және суммалық (ішкі және сыртқы) бағалаудың ерекшеліктеррін
түсінндіру; D. оқу бағдарламасы және оқу жоспарынның (қысқа, орта, ұзақ) түрлері жайында ұғымдар
қалыптастыру; Е. портфолионың педагогикалық міндеттері, функциясы мен құрамы және оны қолданудың
білік- дағдыларын игерту.
5.1 Модуль - Филологияға кіріспе
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл біліміне кіріспе
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д., проф.
Курсты оқытудың мақсаты: «Тіл біліміне кіріспе» курсының басты мақсаты – тіл білімінің негізгі ұғымдар
жүйесімен және тілдік терминдермен таныстыру, тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні
жайлы түсінікті қалыптастыру және де студенттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс теориялық және практикалық екі бағытта жүргізіледі. Курстың
теориялық бөлімінде тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны,
басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәлімет беріледі, тілдің мәні мен
қызметі жайлы, тілдің шығуы мен дамуы жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салалары жайлы
түсінік беріледі.
Пререквизиттері Қазақ жазуы және латын әліпбиі, Шетел тілі
Постреквизиттері Тілдік қатынас негіздері, Неология саласының негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер А. Тіл, таным, сана арасындағы қатынасқа қатысты тіл біліміндегі ғылыми
тұжырымдарды меңгереді. В. Тілдің анықтамасын, коммуникативтік, кумулятивтік номинативтік, танымдық
қызметтерін талдайды. С. Тілдерді жіктеу принциптері мен жіктемесін меңгереді. D. Қазақ тілінің
орфографиялық, орфоэпиялық заңдылықтарын меңгереді. Е. Тіл білімінің терминдерімен танысып, олардың
салаларын сипаттай біледі.
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиеттануға кіріспе» курсында әдебиеттанудың болмысы мен бітімі (әдебиет
туралы жалпы түсінік, әдебиеттану және оның даму кезеңдері, образ және образдылық) қарастырылады. Әдеби
шығарманың сыры мен сипаты (әдебиеттегі мазмұн мен пішін, көркем әдебиеттің тілі, сөз сарасы); әдеби
дамудың мағынасы мен мәні (әдебиеттегі тек пен түр, әдеби бет пен бағыт) қарастырылады. Әдеби әдістер мен
әдеби ағымдар заңдылығы түсіндеріледі. Көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғыну және талдай алу
дағдысы қалыптасады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебеттің тегі, түрлері, мазмұны, пішіні, өлең теориясы, әдеби әдістер,
әдебиеттегі тақырып пен идея, т.б.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдеби терминдермен танысады. В. Әдеби тек пен түрді ажыратады. Д.
Әдеби құбылыстардың мәнін ұғады. С. Әдеби әдістерді талдайды. Е. Әдебиеттегі тақырып пен мазмұнды
игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Нормативті қазақ тілі
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Нормативті қазақ тілі» курсы тіл, әдебиет мамандарын дайындау үшін оқылатын
лингвистикалық пәндердің негізгісі болып есептеледі. Курс бүгінгі күні жалпыхалық қолданып жүрген қазақ
әдеби тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жүйесін ғылыми-теориялық негізін танытуды міндет
етеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Бұл ғылыми-теориялық негіз маманға тілдегі барлық фактілерді, құбылыс,
процестерді дұрыс танып, еркін түсіндіруге мүмкіндік береді, сондықтан «Нормативті қазақ тілі» курсы іргелі,
практикалық сипатта оқытылады. Бұл курс берген білім қазақ тілінің тарихын, түрлі стильдік, функционалды
жанрларын, оқыту әдістемесін орфоэпия, емле, пунктуация т.б. мәселеріне арналған пәндерді оқып, меңгеруіне
тірек болады.
Пререквизиттері: Қазақ жазуы және латын әліпбиі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Тілдік қатынас негіздері, Қазақ әліпбиінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің құрылымдық жүйесінің басты мәселелерінен хабардар
болады. В. Тілдің негізгі заңдылықтарын жетік меңгереді. С. Тілдің барлық саласы бойынша құрылымдық
жүйесін таниды; D. Тілдік талдау жасау дағдыларын қалыптасырады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Халық ауыз әдебиеті
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ фольклорын жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.
Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзінше сырсипатын танытып, жастарға тағлым беру көзделеді. Фольклордың пайда болуы туралы пікірлер, фольклордың
жанрлары мен түрлері жайында толық мағлұмат ғылыми тұрғыдан түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Фольклорлық жанрлар, олардың ерекшелігі, пайда болу, қалыптасу тарихы
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фольклортану ғылымымен танысады. В. Фольклорлық жанрлардың аражігін ажыратады. С. Прозалық фольклормен танысады. Д. Фольклортанушылардың еңбегімен танысады. Е.
Фольклорлық жанрларды жіктей алады.
5.2 Модуль - Түркітануға кіріспе және қазақ филологиясы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түркітануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т. филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Студент қазақ тілінің тарихын жақсы біліп шығу үшін, «Түркітануға кіріспе»
пәнін міндетті түрде өтуге тиіс. Мұнда зерттеуге тұрарлық нақты тарихи жазба мәтіндермен, нақты алфавитпен
жұмыс жүргізіледі. Ол мәтіндерде (Орхон-Енисей-ТалаС. қазіргі тіліміздің барлық саласына тән тарихи-тілдік
деректер молынан кездеседі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және практикалық мәселелер
қарастырылады: «Түркітануға кіріспе» пәнінің зерттеу нысаны, маңызы. Түркі тілдерінің алтын тамырлары
(алтай, сақ, ғұн кезеңдері) Көне түркі ескерткіштерінің түрлері, олардың табылуы мен зерттелуі. Көне түркі
руникалық алфавиті. Көне ұйғыр (манихей) жазуы
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Пререквизиттері: Қазақ жазуы және латын әліпбиі, шетел тілі
Постреквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Неология саласының негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Түркітанудың негізгі кезеңдерін, олардың бір-бірінен ерекшеліктерін
ажыратады. В. Көне ескерткіштер тіліндегі ерекшеліктерді талдайды. С. Көне түркі жазуымен танысады; D.
Түркі тектес тілдерді бір-бірімен салыстыра талдауға дағдыланады. Е. Түркі тілдерін топтастыру принциптерін
игереді, жекелеген тілдердің айырым белгілерін меңгереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық әдебиетанудың теориялық негіздері
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста әдебиеттанудың болмысы мен бітімі (әдебиет туралы жалпы түсінік,
әдебиеттану және оның даму кезеңдері, образ және образдылық) қарастырылады. Әдеби шығарманың сыры мен
сипаты (әдебиеттегі мазмұн мен пішін, көркем әдебиеттің тілі, сөз сарасы); әдеби дамудың мағынасы мен мәні
(әдебиеттегі тек пен түр, әдеби бет пен бағыт) қарастырылады. Әдеби әдістер мен әдеби ағымдар заңдылығы
түсіндеріледі. Көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғыну және талдай алу дағдысы қалыптасады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебеттің тегі, түрлері, мазмұны, пішіні, өлең теориясы, әдеби әдістер,
әдебиеттегі тақырып пен идея, т.б.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдеби терминдермен танысады. В. Әдеби тек пен түрді ажыратады. Д.
Әдеби құбылыстардың мәнін ұғады. С. Әдеби әдістерді талдайды. Е. Әдебиеттегі тақырып пен мазмұнды
игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Практикалық қазақ тілі
Бағдарлама авторы: Кеңесов Е.Қ., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ орфографиясының теориялық мәселелерін танып білу.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пунктуация ережелері және олардың тармақтары: әріптердің емлесі, түбір
сөздердің және қосымшалардың жазылуы, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер, шылаулар мен
одағайлардың жазылуы, бас әріптің қолданылуы, сөздерді тасымалдау, тыныс белгілерінің түрлерін, т.б. білу.
Пререквизиттері: Қазақ жазуы және латын әліпбиі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Неология саласының негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Практикалық қазақ тілінің зерттелуі жайлы кең мағлұмат алады, В.
Теориялық мәселелерін танып біледі. С. Қазақ тілі ережелерін меңгереді. D. Жазуда тыныс белгілердің дұрыс
қойылуын меңгеріп сауатты жазуға дағдыланады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ фольклористикасының тарихы
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ фольклорын жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.
Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзінше сырсипатын танытып, жастарға тағлым беру көзделеді. Фольклордың пайда болуы туралы пікірлер, фольклордың
жанрлары мен түрлері жайында толық мағлұмат ғылыми тұрғыдан түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Фольклорлық жанрлар, олардың ерекшелігі, пайда болу, қалыптасу тарихы
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фольклортану ғылымымен танысады. В. Фольклорлық жанрлардың аражігін ажыратады. С. Прозалық фольклормен танысады. Д. Фольклортанушылардың еңбегімен танысады. Е.
Фольклорлық жанрларды жіктей алады.
6.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі мен тілдік қатынас негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Садуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ
тілінің фонетикасы мен лексикология туралы теориялық білім беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс
жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына,
бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін
жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде
теориялық білім беру.
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Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама
беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер,
жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік
бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер,
айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер,
жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз
төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес,
фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары,
фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер,
қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер)
туралы теориялық білімдері болуы.Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен лексикология, фонема, вариант,
вариация, фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын,
дыбыстар тіркесі, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б.
теориялық заңдылықтары туралы
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілін стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық
заңдылықтарды игереді; С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; Д.
Дыбыстар үндесімін, буын түрлерін, дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау
жасауға төселеді
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін
ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең
қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады:
тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық
ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз),
қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексикаграмматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика
семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму
үрдісін меңгеру
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік,
тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым,
жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді
игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; Д.Өз пікірлерін дәлелдей
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тілдік қатынас негіздері
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш пән тілдік қатынастың негізгі сипатын, құрамы мен басты
қағидаларын, оны қолданудың әдіс-тәсілдерін қарастырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тілдік қатынас негіздері жеке пән ретінде ұсыныла отырып, студенттердің
теориялық білімі мен тәжірибелік дағдысын тереңдетіп, сөйлеу мәдениетіне байланысты іскерлігін
қалыптастырады
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Түркітануға кіріспе
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдік қатынас пәнінің зерттеу нысаны, мақсаты мен міндеттерін, тілдік
қатынастың лингвистиканың өзге салаларымен байланысын оқытады; В. Сөйлесім,айтылым, жазылым, оқылым
әрекеттері және оның өзіндік ерекшеліктері, ұқсастығы мен айырмашылықтарынтілдік тұрғыда ажырата алады;
С. Оқушылардың коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; D.
Қатысымдық тұлғаларды ажырата біліп және оларды дұрыс пайдалана алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ жазуның тарихы
Бағдарлама авторы: Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген
қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен
жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі,
графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография мәселелері. Қазіргі
орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық
ерекшеліктері туралы біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу,
түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық таңба мен фонема
арасындағы заңдылықтар, қазіргі орфоэпия мен орфографияның теориялық ерекшеліктерін танып,
практикалық талдау жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу
ерекшеліктері, көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық
мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілікке қол жеткізіледі;
6.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері
Бағдарлама авторы: Сәдуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері
заңдылықтары жөнінде білім беруге арналған.
Пәннің қысқаша мазмұны: тілдің дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі –
дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына, бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы,
қоғамдық құбылыс
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы , Құрмалас сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөніндегі
мәселелер туралы талдау жасай біледі; В. Қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі сингармонизм, дыбыстар үндестігі,
графика, әріп және әліпби, орфоэпия және орфография туралы практикалық талдау жасай алады; С.Сөздердің
жасалу тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды, сөз тудыру тәсілдерін меңгереді. Д.Сөз
тұлғалары, сөз таптастыру принципі, сөз таптары туралы және оның лексика-семантикалық сипаттарын туралы
мағлұмат алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
Бағдарлама авторы: Әбдірова Ш.Г., оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер
қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі
грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі
туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және
сөздердің лексика- грамматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы , Құрмалас сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз таптастыру мәселесі
т.б. мәселелер түсіндіреді. В. Сөз тұлғалары, сөз таптастыру принциптері және оның лексика-семантикалық
сипаттары туралы толық мағұлмат алып, оларды талдай біледі. С. Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу
заңдылығын анықтай алады; Е.Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастыра біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әліпбиінің тарихы
Бағдарлама авторы: Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әліпбиінің тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген
қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әліпбиінің тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген
қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография мәселелері.
Қазіргі орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы , Құрмалас сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық
ерекшеліктері туралы біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу,
түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық таңба мен фонема
арасындағы заңдылықтар, қазіргі орфоэпия мен орфографияның теориялық ерекшеліктерін танып,
практикалық талдау жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу
ерекшеліктері, көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,
орфоэпия мен
орфография, қазіргі орфографияның
теориялықмәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілікке қол
жеткізіледі;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Неология саласының негіздері
Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі жаңа атаулар туралы, оны зерттейтін сала туралы ғылыми
теориялық білім беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Неология саласының өзектілігі.Неологизмнің түрлері, жасалужолдары.Неология
саласының басқа салалармен байланысы
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жай сөйлемнің теориялық мәселелері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Неология саласының пәні бойынша материалдарды ақпараттықтехнологиялық тұрғыда талдай біледі және білім мен ақпаратты игереді. В. Неология саласының негіздері пәні
бойынша практикалық тұрғыда талдау жасай біледі; С. Неология саласының негіздері пәні бойынша теориялық
білімді игеріп, практикалық дағды алады; D. Аударма, терминология мәселелері бойынша зерттеу жүргізе
біледі.
6В01701 –Қазақ тілі мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

4. Модуль - Кәсіби тілдер және білім беру бағыты,16 академиялық кредит
KBSHT 2101
Кәсіби бағытталған шетел тілі
3
KKT 2102
Кәсіби қазақ тілі
3
IBB 1113
Білім берудегі менеджмент
2
BOT 1114
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
2
5.1 Модуль - Филологияға кіріспе,16 академиялық кредит
TBK 2201
Тіл біліміне кіріспе
3
AK 2202
Әдебиеттануға кіріспе
3
NKT 2203
Нормативті қазақ тілі
3
HAA 2204
Халық ауыз әдебиеті
3
5.2 Модуль - Түркітануға кіріспе және қазақ филологиясы,16 академиялық кредит
TK 2201
Түркітануға кіріспе
3
UATN 2202
Ұлттық әдебиеттанудың теориялық негіздері
3
PKT 2203
Практикалық қазақ тілі
3
KFT 2204
Қазақ фольклористика тарихы
3
6.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі және білім берудегі менеджмент,15 академиялық кредит
KKTFL 2205
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
3
KKTSM 2206
Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
3
KZHT 2207
Қазақ жазуының тарихы
4

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(3) курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

БП ЖК
БП ЖК
ЖББП ТК
БП ЖК

3
3
5
5

БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК

4
4
3
3

БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК

11

4
4
4
4
4
4
3

БП ЖК

BBM 2103
Білім берудегі менеджмент
4
6.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері және менеджмент,15 академиялық кредит
БП ТК
KKTDZhLM
Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология
3
2205
мәселелері
БП ТК
KKTMU 2206
Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
3
БП ТК
KAT 2207
Қазақ әліпбиінің тарихы
4
БП ЖК
BBM 2103
Білім берудегі менеджмент
4
7.1 Модуль – Әдебиет тарихы және шешендіктану теориясы,12 академиялық кредит
БП ТК
ShOMO 2208
Шешендік өнер және мәнерлеп оқу
4
БП ЖК
EDA 2104
Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі менеджмент
4
БП ТК
AT 2209
ХІХ ғ. Әдебиет тарихы
4
БП ТК
KA 2210
ХХғ. Қазақ әдебиеті
4
7.2 Модуль – Қазақ әдебиетінің тарихы және әдеби шығармашылық,12 академиялық кредит
БП ТК
Ash 2208
Әдеби шығармашылық
4
БП ЖК
EDA 2104
Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет
4
БП ТК
OKKA 2209
Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті
4
БП ТК
KADAA 2210
Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым
4
8.1 Модуль – Синтаксис пен қазақ әдеби тілінің тарихы,11 академиялық кредит
КП ТК
STZhSS 2301
Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
4
БП ЖК
KSS 2105
Құрмалас сөйлем синтаксисі
4
КП ТК
KANN 2302
Қазақ әдеби тілінің тарихы
4
8.2 Модуль –Қазіргі қазақ тілі және стилистика,11 академиялық кредит
КП ТК
ZhSTM 2301
Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі
4
БП ЖК
KSS 2105
Құрмалс сөйлем синтаксисі
4
КП ТК
KTS 2302
Қазақ тілінің стилистикасы
4

4
4
4
3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4. Модуль - Кәсіби тілдер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби бағытталған шетел тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық
типтегі заманауи ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас
бөлігі болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында шет тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре
отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық
құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты
бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту
болып табылады.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Кәсіби қазақ тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Семантикалық синтаксис
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы В. Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің
қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында Д. Шет
тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби
шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін
дамыту,
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби қазақ тілі
Бағдарлама авторы: Бекниязова Д.Д. , оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты «қазақ филологиясы» мамандарының мәдениетаралық
және кәсіби қарым-қатынастық құзіреттілігін базалық жеткіліктілікті, базалық стандарттық, жоғары- базалық
стандарттың деңгейлерінде қалыптастыру болып табылады. Мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынастық
құзіреттілік лингвистикалық (тілдік),
дискурсивтік (сөйлеу), мәдени-әлеуметтік және стратегиялық
құрылымдардан тұратын күрделі тұтастық болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атауы) Қарым-қатынастың жазбаша
формасын дамыту үшін тапсырмалар, «Қоғамдық-кәсіби лексика және стилистикалық мәселелер», «Қазақ
тілінің стилистикалық мәселелері мен қоғамдық-діни лексикасы», қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу
формасын, жазбаша формасын дамыту үшін берілетін жағдаят тақырыптары,
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы, Шетел тілі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілі морфологиясы мен сөзжасамы, Кәсіби бағытталған шетел тілі
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Лингвомәдени, ұлттық тілдік сананың лингвомәдени бейнесі мен
менталитеті ретінде өз мәдениеті негізінде үйренушіде «алғашқы әлемнің концептуалды бейнесін»
қалыптастырады; В. Қатысымдық тілді меңгерушінің қатысымдық емеурінін (ойын) жүзеге асырудың қабілеті
мен дайындығы ретінде түсіндіріледі; С. кәсіби-бағдарлы, болашақ кәсіби қызмет технологиясымен тікелей
байланысты сөйлеу және қатысымдық қызметінің барлық аспектілерінде қазақ тілін кәсіби меңгеру ретінде
анықталады; D. қарым-қатынастың ауызекі формасын дамытады; Е. Қарым-қатынастың жазбаша формасын
дамытады.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі
заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру, оның жүйесін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық – коммуникативтік, пән
бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере білу,
әлеуметтік - еңбек құзыреттілігі, теориялық білімді игеріп, практикалық дағды алуы керек.
Пререквизиттері: Қазақ жазуы және латын әліпбиі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Түркітануға кіріспе, Практикалық қазақ тілі
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған белгілі
педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, В. өз пәнін оқытудың берілген мақсаттарына сәйкес оқу
қызметінің шарттарын өз бетінше құрастыра біледі С. іскери этика нормаларын сақтайды және мінез-құлықтың
этикалық және құқықтық нормаларын меңгереді; D. қазіргі ақпараттық технологиялар мен ақпарат жүйесіндегі
базалық білімді игереді Е. компьютер желілерімен жұмыс істей біледі, бағдарламалық құралдарды қолданады,
ақпараттар қорын жасайды және интернет ресурстарын пайдалануды білуде базалық білімді меңгереді.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: «Теория» ұғымы грек тілінде «зерттеймін» деген түсінікті береді. Ол педагогика
саласында тәрбие және оқытудың мәні , мақсаты , принциптері , мазмұны жайындағы көзқарастардың жүйесін
білдіреді. Бұл жүйе педагогикалық теорияның құрылымын анықтайды.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие методикасы немесе әдістемесі – тәрбие процесін оның мақсат-міндеттеріне
сай ұйымдастырудың көптеген амал-тәсілдерінің жиынтығы болып есептелінеді. Мақсат – бұл ғылыми түсінік,
ол белгілі бір әрекеттің түпкі нәтижесін сезіну деп түсіну керек.
Пререквизиттері: Педагогика, Психология
Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Кәсіби қазақ тілі
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Педагогика ғылымы тәрбиенің мақсатын жеке адамды жан жақты дамыту В.
әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай алатын азамат етіп тәрбиелеу деп қарастырады. С.
Тәрбие жеке тұлғаның санасына , мінез - құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал. D. Тәрбиехалықтың ғасырлар бойы жинақтап , іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына
сіңіру Е. олардың айналамен қарым-қатынасын, өмірге көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру
құралы.
5.1 Модуль - Филологияға кіріспе
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Тіл біліміне кіріспе
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: «Тіл біліміне кіріспе» курсының басты мақсаты – тіл білімінің негізгі ұғымдар
жүйесімен және тілдік терминдермен таныстыру, тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні
жайлы түсінікті қалыптастыру және де студенттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс теориялық және практикалық екі бағытта жүргізіледі. Курстың
теориялық бөлімінде тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны,
басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәлімет беріледі, тілдің мәні мен
қызметі жайлы, тілдің шығуы мен дамуы жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салалары жайлы
түсінік беріледі.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент,
Постреквизиттері:
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл, таным, сана арасындағы қатынасқа қатысты тіл біліміндегі ғылыми
тұжырымдарды меңгереді. В. Тілдің анықтамасын, коммуникативтік, кумулятивтік номинативтік, танымдық
қызметтерін талдайды.С. Тілдерді жіктеу принциптері мен жіктемесін меңгереді. D. Қазақ тілінің
орфографиялық, орфоэпиялық заңдылықтарын меңгереді. Е. Тіл білімінің терминдерімен танысып, олардың
салаларын сипаттай біледі.
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиеттануға кіріспе» курсында әдебиеттанудың болмысы мен бітімі (әдебиет
туралы жалпы түсінік, әдебиеттану және оның даму кезеңдері, образ және образдылық) қарастырылады. Әдеби
шығарманың сыры мен сипаты (әдебиеттегі мазмұн мен пішін, көркем әдебиеттің тілі, сөз сарасы); әдеби
дамудың мағынасы мен мәні (әдебиеттегі тек пен түр, әдеби бет пен бағыт) қарастырылады. Әдеби әдістер мен
әдеби ағымдар заңдылығы түсіндеріледі. Көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғыну және талдай алу
дағдысы қалыптасады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебеттің тегі, түрлері, мазмұны, пішіні, өлең теориясы, әдеби әдістер,
әдебиеттегі тақырып пен идея, т.б.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдеби терминдермен танысады. В. Әдеби тек пен түрді ажыратады. Д.
Әдеби құбылыстардың мәнін ұғады. С. Әдеби әдістерді талдайды. Е. Әдебиеттегі тақырып пен мазмұнды
игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Нормативті қазақ тілі
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Нормативті қазақ тілі» курсы тіл, әдебиет мамандарын дайындау үшін оқылатын
лингвистикалық пәндердің негізгісі болып есептеледі. Курс бүгінгі күні жалпыхалық қолданып жүрген қазақ
әдеби тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жүйесін ғылыми-теориялық негізін танытуды міндет
етеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Бұл ғылыми-теориялық негіз маманға тілдегі барлық фактілерді, құбылыс,
процестерді дұрыс танып, еркін түсіндіруге мүмкіндік береді, сондықтан «Нормативті қазақ тілі» курсы іргелі,
практикалық сипатта оқытылады. Бұл курс берген білім қазақ тілінің тарихын, түрлі стильдік, функционалды
жанрларын, оқыту әдістемесін орфоэпия, емле, пунктуация т.б. мәселеріне арналған пәндерді оқып, меңгеруіне
тірек болады.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Қазақ жазуының тарихы, Қазақ әліпбиінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің құрылымдық жүйесінің басты мәселелерінен хабардар
болады. В. Тілдің негізгі заңдылықтарын жетік меңгереді. С. Тілдің барлық саласы бойынша құрылымдық
жүйесін таниды; D. Тілдік талдау жасау дағдыларын қалыптасырады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Халық ауыз әдебиеті
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ фольклорын жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.
Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзінше сырсипатын танытып, жастарға тағлым беру көзделеді. Фольклордың пайда болуы туралы пікірлер, фольклордың
жанрлары мен түрлері жайында толық мағлұмат ғылыми тұрғыдан түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Фольклорлық жанрлар, олардың ерекшелігі, пайда болу, қалыптасу тарихы
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фольклортану ғылымымен танысады. В. Фольклорлық жанрлардың аражігін ажыратады. С. Прозалық фольклормен танысады. D. Фольклортанушылардың еңбегімен танысады. Е.
Фольклорлық жанрларды жіктей алады.
5.2 Модуль – Түркітануға және қазақ филологиясы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түркітануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т. филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Студент қазақ тілінің тарихын жақсы біліп шығу үшін, «Түркітануға кіріспе»
пәнін міндетті түрде өтуге тиіс. Мұнда зерттеуге тұрарлық нақты тарихи жазба мәтіндермен, нақты алфавитпен
жұмыс жүргізіледі. Ол мәтіндерде (Орхон-Енисей-ТалаС. қазіргі тіліміздің барлық саласына тән тарихи-тілдік
деректер молынан кездеседі.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бұл пән бойынша мынадай маңызды теориялық және практикалық мәселелер
қарастырылады: «Түркітануға кіріспе» пәнінің зерттеу нысаны, маңызы. Түркі тілдерінің алтын тамырлары
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(алтайсақ, ғұн кезеңдері) Көне түркі ескерткіштерінің түрлері, олардың табылуы мен зерттелуі. Көне түркі
руникалық алфавиті. Көне ұйғыр (манихей) жазуы
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Түркітанудың негізгі кезеңдерін, олардың бір-бірінен ерекшеліктерін
ажыратады. В. Көне ескерткіштер тіліндегі ерекшеліктерді талдайды. С. Көне түркі жазуымен танысады; D.
Түркі тектес тілдерді бір-бірімен салыстыра талдауға дағдыланады. Е. Түркі тілдерін топтастыру принциптерін
игереді, жекелеген тілдердің айырым белгілерін меңгереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық әдебиетанудың теориялық негіздері
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста әдебиеттанудың болмысы мен бітімі (әдебиет туралы жалпы түсінік,
әдебиеттану және оның даму кезеңдері, образ және образдылық) қарастырылады. Әдеби шығарманың сыры мен
сипаты (әдебиеттегі мазмұн мен пішін, көркем әдебиеттің тілі, сөз сарасы); әдеби дамудың мағынасы мен мәні
(әдебиеттегі тек пен түр, әдеби бет пен бағыт) қарастырылады. Әдеби әдістер мен әдеби ағымдар заңдылығы
түсіндеріледі. Көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғыну және талдай алу дағдысы қалыптасады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебеттің тегі, түрлері, мазмұны, пішіні, өлең теориясы, әдеби әдістер,
әдебиеттегі тақырып пен идея, т.б.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдеби терминдермен танысады. В. Әдеби тек пен түрді ажыратады. D.
Әдеби құбылыстардың мәнін ұғады. С. Әдеби әдістерді талдайды. Е. Әдебиеттегі тақырып пен мазмұнды
игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Практикалық қазақ тілі
Бағдарлама авторы: Кеңесов Е.Қ., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ орфографиясының теориялық мәселелерін танып білу.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пунктуация ережелері және олардың тармақтары: әріптердің емлесі,түбір
сөздердің және қосымшалардың жазылуы,бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер,шылаулар мен
одағайлардың жазылуы,бас әріптің қолданылуы,сөздерді тасымалдау,тыныс белгілерінің түрлерін, т.б. білу.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Практикалық қазақ тілінің зерттелуі жайлы кең мағлұмат алады, В.
Теориялық мәселелерін танып біледі. С. Қазақ тілі ережелерін меңгереді. D. Жазуда тыныс белгілердің дұрыс
қойылуын меңгеріп сауатты жазуға дағдыланады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ фольклористикасының тарихы
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ фольклорын жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.
Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта отырып, оның өзінше сырсипатын танытып, жастарға тағлым беру көзделеді. Фольклордың пайда болуы туралы пікірлер, фольклордың
жанрлары мен түрлері жайында толық мағлұмат ғылыми тұрғыдан түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Фольклорлық жанрлар, олардың ерекшелігі, пайда болу, қалыптасу тарихы
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фольклортану ғылымымен танысады. В. Фольклорлық жанрлардың аражігін ажыратады. С. Прозалық фольклормен танысады. Д. Фольклортанушылардың еңбегімен танысады. Е.
Фольклорлық жанрларды жіктей алады.
6.1 Модуль – Қазіргі қазақ тілі және білім берудегі менеджмент
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Садуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ
тілінің фонетикасы мен лексикология туралы теориялық білім беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс
жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына,
бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін
жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
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түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде
теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама
беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер,
жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік
бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер,
айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер,
жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз
төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес,
фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары,
фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер,
қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер)
туралы теориялық білімдері болуы.Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен лексикология, фонема, вариант,
вариация, фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын,
дыбыстар тіркесі, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б.
теориялық заңдылықтары туралы
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық
заңдылықтарды игереді; С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; Д.
Дыбыстар үндесімін, буын түрлерін, дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау
жасауға төселеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін
ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең
қамтуға тиіс.
Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады: тілдің
грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық ұғымдар
(грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз),
қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексикаграмматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика
семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму
үрдісін меңгеру
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік,
тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым,
жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді
игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; Д.Өз пікірлерін дәлелдей
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ жазуның тарихы
Бағдарлама авторы: Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген
қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен
жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі,
графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография мәселелері. Қазіргі
орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Түркітануға кіріспе
Постреквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,әліпбиі
мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен
фонема арасындағы заңдылықтар,
орфоэпия мен
орфография,
қазіргі орфографияның теориялық
ерекшеліктері туралы біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу,
түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық таңба мен фонема
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арасындағы заңдылықтар, қазіргі орфоэпия мен орфографияның теориялық ерекшеліктерін танып,
практикалық талдау жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу
ерекшеліктері, көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,орфоэпия мен орфография,қазіргі орфографияның теориялық
мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілікке қол жеткізіледі;
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі
заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру, оның жүйесін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық – коммуникативтік, пән
бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере
білу,әлеуметтік - еңбек құзыреттілігі, теориялық білімді игеріп, практикалық дағды алуы керек.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Түркітануға кіріспе
Постреквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазақ тілінің стилистикасы
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған белгілі
педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, В. өз пәнін оқытудың берілген мақсаттарына сәйкес оқу
қызметінің шарттарын өз бетінше құрастыра біледі С. іскери этика нормаларын сақтайды және мінез-құлықтың
этикалық және құқықтық нормаларын меңгереді; D. қазіргі ақпараттық технологиялар мен ақпарат жүйесіндегі
базалық білімді игереді Е. компьютер желілерімен жұмыс істей біледі, бағдарламалық құралдарды қолданады,
ақпараттар қорын жасайды және интернет ресурстарын пайдалануды білуде базалық білімді меңгереді.
6.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері және менеджмент
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері
Бағдарлама авторы: Сәдуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері
заңдылықтары жөнінде білім беруге арналған.
Пәннің қысқаша мазмұны: тілдің дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі –
дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына, бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы,
қоғамдық құбылыс
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөніндегі
мәселелер туралы талдау жасай біледі;
В. Қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі сингармонизм, дыбыстар
үндестігі,графика, әріп және әліпби, орфоэпия және орфография
туралы
практикалық талдау жасай
алады;С.Сөздердің жасалу тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды, сөз тудыру тәсілдерін
меңгереді. D.Сөз тұлғалары, сөз таптастыру принципі, сөз таптары туралы және оның лексика-семантикалық
сипаттарын туралы мағлұмат алады.
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А.., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер
қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі
грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі
туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және
сөздердің лексика- грамматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз таптастыру мәселесі
т.б. мәселелер түсіндіреді. В. Сөз тұлғалары, сөз таптастыру принциптері және оның лексика-семантикалық
сипаттары туралы толық мағұлмат алып, оларды талдай біледі. С. Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу
заңдылығын анықтай алады; Е. Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастыра біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әліпбиінің тарихы
Бағдарлама авторы: Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әліпбиінің тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген
қазақ әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әліпбиінің тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген
қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография
мәселелері. Қазіргі орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазақ жазуы және латын әліпбиі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,
әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық
ерекшеліктері туралы біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу,
түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық таңба мен фонема
арасындағы заңдылықтар, қазіргі орфоэпия мен орфографияның теориялық ерекшеліктерін танып,
практикалық талдау жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, әліпбиі мен жазу
ерекшеліктері, көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық
мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту құзыреттілікке қол жеткізіледі;
8.1 Модуль - Синтаксис пен қазақ әдеби тілінің тарихы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Пререквизиттері: Түркітануға кіріспе, Тіл біліміне кіріспе
Постреквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі,Қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады, В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдап, лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады. D. Лингвистикалық терминологияны меңгереді. E. Оқытудың үздік заманауи
технологиялары мен қазіргі қазақ тілі синтаксисі бойынша тың зерттеулер туралы кеңнен мағлұмат алып, оны
практика барысында оңтайлы пайдалана білуді игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа
зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер,
зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп
компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін.
Пререквизиттері: Түркітануға кіріспе, Тіл біліміне кіріспе
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ
синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми
жүейсін игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдеби тілінің тарихы
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ тілі мен әдебиеті»мамандығы бойынша мамандар даярлауда«Қазақ
әдебитілінің тарихы» пәнінің алатын орны мен маңызы ерекше. «Қазақ әдеби тіл үлгілерін танып-талдауда және
өзге филологиялық пәндермен («Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі», «Хандық дәуір әдебиеті», «ХІХ ғасыр және
ХХ ғасыр басындағы әдебиет») бірлікте оқыту әдеби тілді дұрыс тануға, қайнар көзі мен даму арналары,
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қалыптасу негізі, нормалық белгілері және әрбір кезеңге тән әдеби тіл үлгілерін жан-жақты саралауды мақсат
етеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Қазақ әдеби тілінің тарихы»ғылыми курсы болашақ қазақ тілі мен әдебиеті
мамандарын ұлт тілінің ең жоғары даму көрсеткіші-әдеби тіл мен оның жалпы халықтық тілмен, ауызекі сөйлеу
тілімен арақатынасы сияқты мәселелерді теориялық-практикалық негізді ұғындыруда аса маңызды болып
табылады
Пререквизиттері: Түркітануға кіріспе, Тіл біліміне кіріспе
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби
тілініңстилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және
ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи
өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игереді
8.2 Модуль - Қазіргі қазақ тілі және стилистика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Жай сөйлемнің теориялық мәселелерін меңгерту
Пәннің қысқаша мазмұны: Жай сөйлемнің айырым белгілері,типтері,баяндауыштарының бастауышпен
қиысумәселелері, жасалуы
Пререквизиттері: Түркітануға кіріспе, Тіл біліміне кіріспе
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ
синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми
жүйесін игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілінің стилистикасы
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ.,филол.ғ.к.,доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілі стилистикасы пәнінің мазмұнын стилистиканың негізгі байлығына
жататынтілдік құралдар, олардың стилистикалық мағыналары мен бояулары, қолданылатын орындары және
қазақ тілінің функционалды стильдері құрайды. Көркем әдебиет тілі де стилистикалык нормаларды реттеуші
маңызды сипатқа ие, сондықтан ол да стилистикада әрдайым зерттеу нысаны болады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Стилистика қазіргі қазақ тілі курсының барлық салаларымен,қазақ әдеби
тілініңтарихымен, тіл мәдениеті, көркем мәтінді лингвистикалық талдау пәндерімен тығыз байланысты.
Пререквизиттері: Түркітануға кіріспе, Тіл біліміне кіріспе
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ғылыми зерттеулердегі теориялық тұжырымдарды сараптайды; В.
Ауызша және жазбаша мәтіндерді талдауға дағдыланады. С. Мақсаттық (функционалды) стиль түрлері,
коммуникативтік, эстетикалық тұрғыдан түрлі мазмұндағы ақпараттарды бере алады. D. Сөйлеу, жазу мәнерін
(стиль) қалыптастыруда сұрыпталған түрлі жанрдағы мәтіндер және тілдік ерекшеліктерін анықтай алады.
6В01701 –Қазақ тілі мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(2) курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

4.1 Модуль - Оқыту технологиялары,18 академиялық кредит
КП ЖК
KTOA 1301
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
2
КП ЖК
KAOA 1302
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
2
КП ТК
KTOIMT 2303
Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
3
КП ТК
KAOIA 2304
Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері
3
4.2 Модуль-Оқытудың модульдік технологиясы мен кәсіби құзіреттілік,18 академиялық кредит
КП ЖК
KTOA 1301
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
2
КП ЖК
KAOA 1302
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
2
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5
5
4
4
5
5

КП ТК
КП ТК

KTMKK 2303
ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі
3
4
KAOMT 2304
Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы
3
4
5.1 Модуль –Әдебиеттің теориялық мәселелері,15 академиялық кредит
КП ТК
KA 2305
ХХ ғасырдағы және қазақ әдебиеті
3
5
КП ТК
KAST 2306
Қазақ әдебиеті сынының тарихы
3
5
КП ЖК
AT 2307
Әдебиет теориясы
3
5
5.2 Модуль – Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика,15 академиялық
кредит
КП ТК
KADAA 2305
Қазақ әдебиетіндегі діни ағартушылық ағым
3
5
КП ТК
KASTM 2306
Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері
3
5
КП ЖК
AT 2307
Әдебиет теориясы
3
5
6.1 Модуль – Тілдің теориялық және тарихи мәселелері, кәсіби практика,15 академиялық кредит
КП ЖК
ZhTB 2308
Жалпы тіл білімі
3
5
КП ТК
KTTG 2309
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
3
5
6.2 Модуль – Тіл білімінің өзекті мәселелері, кәсіби практика,15 академиялық кредит
КП ЖК
ZhTB 2308
Жалпы тіл білімі
3
5
КП ТК
TT SG 2309
Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
3
5
4.1 Модуль - Оқыту технологиялары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә.,филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Құрмалс сөйлем теориясының негіздері, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп, В. студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. D. Студенттер оқыту
технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е. білім мен ақпаратты игере
біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курстың қысқаша сипаттамасы: «Қазақ әдебиетін оқытудың интекактивті әдістері» курсын Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ
мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ
студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде
қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін
оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (19001930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу
қабілеттерін дамыту. В. Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу. С.
ҚР бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқу,
зерттеу.D.қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е.оқу-әдістемелік кешен түсінігін
қалыптастыру.
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4.2 Модуль - Оқытудың модульдік технологиясы мен кәсіби құзіреттілік
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы
Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақ тілі мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен оқуда жаңа әдіс-тәсілдерді
пайдалануарқылы оқыту тиімділігін арттыруда мұғалімнің құзыреттілігін арттыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа7модулі мен оны тілді оқытудың
тиімділігінарттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша
әдіс-тәсілдерін пайдалану.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Кәсіби қазақ тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін түсіну,В.
оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін
ұғынуы, С. кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі D.
сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып Е. түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі
көзқарастарын, сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды.
5.1 Модуль –Әдебиеттің теориялық мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы және қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы:магистр, аға оқытушы Р.Р.Жұмағалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиеті сынының тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ
әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В.әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің,
ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу; С.көркем әдебиет
шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е.
студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиет теориясы
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
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Курсты оқытудың мақсаты: Бұл курста әдебиеттанудың болмысы мен бітімі (әдебиет туралы жалпы түсінік,
әдебиеттану және оның даму кезеңдері, образ және образдылық) қарастырылады. Әдеби шығарманың сыры мен
сипаты (әдебиеттегі мазмұн мен пішін, көркем әдебиеттің тілі, сөз сарасы); әдеби дамудың мағынасы мен мәні
(әдебиеттегі тек пен түр, әдеби бет пен бағыт) қарастырылады. Әдеби әдістер мен әдеби ағымдар заңдылығы
түсіндеріледі. Көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғыну және талдай алу дағдысы қалыптасады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебеттің тегі, түрлері, мазмұны, пішіні, өлең теориясы, әдеби әдістер,
әдебиеттегі тақырып пен идея, т.б.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдеби терминдермен танысады. В. Әдеби тек пен түрді ажыратады. D.
Әдеби құбылыстардың мәнін ұғады. С. Әдеби әдістерді талдайды. Е. Әдебиеттегі тақырып пен мазмұнды
игереді.
5.2 Модуль – Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі діни ағартушылық ағым
Бағдарлама авторы:филолгия магистрі, аға оқытушы Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты:Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын ашу.
Пәннің қысқаша мазмұны: XX ғ. бас. Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. XX ғ.б. кітап басу ісінің
жандауы. Әдеби тілдің қалыптасуы барысындағы ой-пікірлер тартысы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. XX ғ.
бас.негізі әдеби бағыттар. Діни-ағартушылық бағыттағы ақындар. Ағартушы-демократтық бағыттығы ақынжазушылар. Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар. Қазақ әдебиетіндегі «Алаш» идеясы. 1916 жылғы
қозғалысқа байланысты әдебиет, т.б
Пререквизиттері: Ежелгі дәуір әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ
әдебиеті
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ әдебиеті, Қазақ әдебиеті сынының тарихы, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті түсініктері,
білімдері, біліктіліктері және дағдылары. В..Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып,
белгілі өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс;
С..Әрқилы әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет
қаламгерлердің шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс; D..Бұрын қарастырылмай немесе
біржақты қарастырылып келген әдебиеттің айтулы тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын
бағалай білуі тиіс. Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ
әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В.әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің,
ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу; С.көркем әдебиет
шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту;
Е)студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
6.1 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері, кәсіби практика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен
кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін
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жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін
тереңдете түсуді көздейді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған
міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның
өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында
қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен
әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде
алатын орнын, олармен байланысын анықтау
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Құрмалас сөйлем синтаксисі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық,
этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В. Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ
заңдылықтарды, С. тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің
қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D. Жалпы адамзаттық
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е.
этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері,
олардың диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын
салыстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі негізді қосымшалардың функциональды-семантикалық негіздегі
лингвогенезисін анықтау. Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері, олардың
диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын салыстыру.
Түбірлердің синкреттілігі мен ежелгі дәуірдегі қосымшалардың синкреттілігінің тарихи сабақтастығын
дәйектеу. Грамматикалық тұлғалардың семантикалық дамуын олардың алғашқы, қарапайым қалпынан
күрделіге, конкретті мағынадан абстракті мағынаға өту принципі негізінде анықтау. Тарихи синтаксис
мәселелері. Сөз тіркесінің және сөйлемнің құрылымдық тарихы.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі,Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби
тілінің стилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және
ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи
өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игеріп шығады
6.2 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері, кәсіби практика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Салыстырмалы грамматиканың мақсаты – түркі тілдері, олардың жалпы сипаты,
жеке түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты, терең қарастыру. Студенттердің түркі тілдерінің
салыстырмалы грамматикасының тақырыптары бойынша ғылыми негізде, жүйелі білім алуына бағыт
беріп, туыстас тілдердің ерекшеліктерінен кең түрде мәлімет алуларына жағдай туғызу
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысындағы ерекшеліктер мен
заңдылықтар, салыстырмалы грамматика деп аталатын ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу
әдістерімен танысады.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Түркі тілдес халықтардың синтаксисіндегі ерекшеліктер мен
ұқсастықтарды ажырата алады, тілдік талдаулар жасай біледі. В. Көне түркі, орта түркі және қазіргі қазақ
тіліндегі мәтіндерге тарихи-лингвистикалық талдау жасай білу дағдысын игереді. С. Көне түркі және орта түркі
мәтіндерін еркін оқиды.
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Семестр
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9. Модуль – Инклюзивті білім және кәсіби тілдер мен кәсіби практика,16 академиялық кредит
БП МК
IBB 3201
Инклюзивті білім беру
5
3
БП МК
KKT 3202
Кәсіби қазақ тілі
5
3
БП ЖК
Педпрактика
5
1
БП МК
KBShT 3204
Кәсіби бағытталған шетел тілі
6
3
10.1 Модуль - Синтаксис пен қазақ әдеби тілінің тарихы,15 академиялық кредит
БП ТК
STZhSS 3205
Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
5
5
БП ЖК
KSS 3206
Құрмалас сөйлем синтаксисі
5
5
БП ТК
KATT 3207
Қазақ әдеби тілінің тарихи
6
5
10.2 Модуль – Қазіргі қазақ тілі және стилистика, 15 академиялық кредит
БП ТК
ZhSTM 3205
Жай сөйлемнің теориялық мәселелері
5
5
БП ЖК
KSS 3206
Құрмалас сөйлем синтаксисі
5
5
БП ТК
KTS 3207
Қазақ тілінің стилистикасы
6
5
11.1 Модуль - Қазақ және шығыс әдебиеті,15 академиялық кредит
БП ТК
KA 3208
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
5
5
БП ТК
KKA 3209
Қазіргі қазақ әдебиеті
6
5
БП ТК
ShA 3210
Шығыс әдебиеті
6
5
11.2 Модуль – Әдеби үдерістер,15 академиялық кредит
БП ТК
KADAA 3208
Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым
5
5
БП ТК
KAP 3209
Қазіргі әдеби процесс
6
5
БП ТК
ShA 3210
Шетел әдебиеті
6
5
12. 1. Модуль – Оқыту технологиялары,20 академиялық кредит
КП МК
KTOA 3301
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
5
5
КП МК
KAOA 3302
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
5
3
КП ТК
KTOIMT 3303
Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
6
6
12.2 Модуль – Оқытудың модульдік технологиясы мен кәсіби құзіреттілік,20 академиялық кредит
КП МК
KTOA 3301
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
5
5
КП МК
KAOA 3302
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
5
5
КП ТК
KTMKK 3303
ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі
6
6
КП ТК
KAOMT 3304
Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы
6
6
10.1 Модуль - Синтаксис пен қазақ әдеби тілінің тарихы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Постреквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихи,Қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады, В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық, семантикалық,функциональдық тұрғыда талдап, лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады. D. Лингвистикалық терминологияны меңгереді. E. Оқытудың үздік заманауи
технологиялары мен қазіргі қазақ тілі синтаксисі бойынша тың зерттеулер туралы кеңнен мағлұмат алып, оны
практика барысында оңтайлы пайдалана білуді игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
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Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа
зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер,
зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп
компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
Постреквизиттері: Қазақ тілінің стилистикасы, Қазақ әдеби тілінің тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ
синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми
жүейсін игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдеби тілінің тарихы
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ тілі мен әдебиеті»мамандығы бойынша мамандар даярлауда«Қазақ
әдебитілінің тарихы» пәнінің алатын орны мен маңызы ерекше. «Қазақ әдеби тіл үлгілерін танып-талдауда және
өзге филологиялық пәндермен («Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі», «Хандық дәуір әдебиеті», «ХІХ ғасыр және
ХХ ғасыр басындағы әдебиет») бірлікте оқыту әдеби тілді дұрыс тануға, қайнар көзі мен даму арналары,
қалыптасу негізі, нормалық белгілері және әрбір кезеңге тән әдеби тіл үлгілерін жан-жақты саралауды мақсат
етеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Қазақ әдеби тілінің тарихы»ғылыми курсы болашақ қазақ тілі мен әдебиеті
мамандарын ұлт тілінің ең жоғары даму көрсеткіші-әдеби тіл мен оның жалпы халықтық тілмен, ауызекі сөйлеу
тілімен арақатынасы сияқты мәселелерді теориялық-практикалық негізді ұғындыруда аса маңызды болып
табылады
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Когнитивті лингвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби
тілініңстилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және
ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи
өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игереді
10.2 Модуль - Қазіргі қазақ тілі және стилистика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Жай сөйлемнің теориялық мәселелерін меңгерту
Пәннің қысқаша мазмұны: Жай сөйлемнің айырым белгілері,типтері,баяндауыштарының бастауышпен қиысу
мәселелері, жасалуы
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
Постреквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ
синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми
жүйесін игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілінің стилистикасы
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ.,филол.ғ.к.,доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілі стилистикасы пәнінің мазмұнын стилистиканың негізгі байлығына
жататынтілдік құралдар, олардың стилистикалық мағыналары мен бояулары, қолданылатын орындары және
қазақ тілінің функционалды стильдері құрайды. Көркем әдебиет тілі де стилистикалык нормаларды реттеуші
маңызды сипатқа ие, сондықтан ол да стилистикада әрдайым зерттеу нысаны болады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Стилистика қазіргі қазақ тілі курсының барлық салаларымен,қазақ әдеби
тілініңтарихымен, тіл мәдениеті, көркем мәтінді лингвистикалық талдау пәндерімен тығыз байланысты.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
Постреквизиттері: Психолингвистика, Жалпы тіл білімі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ғылыми зерттеулердегі теориялық тұжырымдарды сараптайды; В.
Ауызша және жазбаша мәтіндерді талдауға дағдыланады. С. Мақсаттық (функционалды) стиль түрлері,
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коммуникативтік, эстетикалық тұрғыдан түрлі мазмұндағы ақпараттарды бере алады. D. Сөйлеу, жазу мәнерін
(стиль) қалыптастыруда сұрыпталған түрлі жанрдағы мәтіндер және тілдік ерекшеліктерін анықтай алады.
11.1 Модуль - Қазақ және шығыс әдебиеті
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы:магистр, аға оқытушы Р.Р.Жұмағалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың
айтулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің
табиғатын аша біледі. B. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып,C. белгілі өкілдерінің
шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады. D. Әрқилы әдебиет
өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты:Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасатпайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының
көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық
ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз
өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті
дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның
қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін
айқындау.
Пререквизиттері: ХҮ-ХҮІІІ ғғ қазақ әдебиетінің тарихы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ.
басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Студенттер тақырып таңдау, материал жинау, конспекті жазуды меңгере
біледі; В. ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С.ақын-жазушылар шығармаларының идеялық,
эстетикалық мазмұнын аша білуге дағдыланады; D.ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның
табиғатын біледі. Е)Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра
алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шығыс әдебиеті
Бағдарлама авторы:аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева
Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, олардың бірбірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-мәнін
айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі дәуірден
бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби
мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем
шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне
қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистікимандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл
көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының
тұтастығын таныту.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
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Постреквизиттері: Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шығыс әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білу В.өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады.С. оның қай тарихи-мәдени
өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. D. Шығармалардың жалпы
адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. Е)Әдеби шығармаларды оқу
теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады.

11.2 Модуль – Әдеби үдерістер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым
Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. Қазақ
әдебиетіндегі діни-ағартушылықты жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жинаған
рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар қаламгерлерді терең, жанжақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. 1900-1940 жылдар
аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені
түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.
Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі әдеби процесс
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудыі мақсаты: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі
заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және
практикалық негізін ескеру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін
айқындау;ХХ ғасырдың 40-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен
оның рухани-эстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; осы дәуірдегі қазақ әдебиеті шығармаларының
баяндаушылық ерекшеліктерімен таныстырып, теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау
дағдыларын қалыптастыру; Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі
заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу; студенттердің арнайы дайындығының теориялық және
практикалық негізін ескеру; Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін
айқындау.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел әдебиеті
Бағдарлама авторы:аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандартқа сәйкес әлемдік әдебиет тарихының классикалық
үлгілеріне шолу жасау; Әлем әдебиетінің процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік
маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениеті мен байланыстыру; Әдебиеттегі басты әдіс пен
жанамалардың, ағымдардың өнертану мен әдебиеттану үшін әдістемелік бағыт екенін ескере отырып, оның
әрбір
шығармадағы өзіндік сипаттамаларымен таныстыру; Студенттерді жеке шығармаларды
талдап, жіктеуге, жанрлардың типологиясын
ажырата білуге, маңызды қорытынды түюге үйрету; Антикалық
әдебиет
тарихына шолу жасай отырып, жалпы әдебиеттің бастау алу тарихын байыптау; Орта ғасырдағы
шетел әдебиетінің басты ерекшеліктеріне, жанрлық даму процесінен мәліметтер беру; Қайта өрлеу дәуірінің
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әлемдік әдебиет пен мәдениет тарихының дамуындағы
маңызын байыптай отырып, жекелеген
әдебиеттердің дамуынан мәлімет беру; ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы шетел әдебиетінің негізгі даму
ерекшеліктеріне тоқталып, әлемдік үлгілерден білім беру; ХІХ-ХХ ғасырлардағы шетел әдебиетінің таңдаулы
үлгілерінен білім беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Антика әдебиеті. Орта ғасырлардағы шетел әдебиеті. Қайта өрлеу дәуіріндегі
әдебиет ерекшелігі. ХҮІІ ғасырдағы шетел әдебиеті. Хүіііғасырдағы Батыс Еуропа әдебиеті. XVIII ғ. Итальян
әдебиеті. XVIII ғасырдағы АҚШ әдебиеті. XVIII ғасырдағы неміс әдебиеті. XIX-XX ғасырлардағы әлем
әдебиеті. ХХ ғасыр басындағы әлем әдебиеті
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Салыстырмалы әдебиеттану, Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдерін
үйренеді; В.жазушы шығармашылығын, әдеби шығармалардың қоғамдық маңызын және идеялық көркемдік
мазмұнын дамуының негізгі кезеңдерін көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарын этикалық және
ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; С.әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу
принциптері мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық
ерекшеліктерін үйренеді; D.көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық және ғылымиәдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; Е)әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері
туралы білімдерін кеңейтеді.
12.1 Модуль - Оқыту технологиялары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету;интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Құрмалас сөйлем синтаксисі
Постреквизиттері: Когнитивті лингвистика, Жалпы тіл білімі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгерте отырып,студенттерді
болашаққазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. В. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. С. Студенттер оқыту
технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды. D. білім мен ақпаратты игере
біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері
Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері» курсын Қ.Жұбанов атындағы
Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ
мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ
студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде
қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін
оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (19001930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу
қабілеттерін дамыту. В. Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу. С.
ҚР бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқу,
зерттеу.D.қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е. оқу-әдістемелік кешен түсінігін
қалыптастыру;
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12.2 Модуль - Оқытудың модульдік технологиясы мен кәсіби құзіреттілік
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы
Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақ тілі мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен оқуда жаңа әдіс-тәсілдерді
пайдалануарқылы оқыту тиімділігін арттыруда мұғалімнің құзыреттілігін арттыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа7модулі мен оны тілді оқытудың
тиімділігінарттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша
әдіс-тәсілдерін пайдалану.
Пререквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Құрмалас сөйлем синтаксисі
Постреквизиттері: Қазақ тілінің тарихи грамматикасы, Психолингвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін түсіну,В.
оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін
ұғынуы, С. кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі D.
сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып Е. түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі
көзқарастарын, сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы» курсын Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ
мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ
студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде
қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін
оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (19001930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу
қабілеттерін дамыту. В. Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу. С.
ҚР бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқу,
зерттеу.D.қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е. оқу-әдістемелік кешен түсінігін
қалыптастыру;
5В011700 –Қазақ тілі мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

9.1 Модуль - Бағалау технологиясы және синтаксис мәселелері,6 академиялық кредит
BOT 2205
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
5
STZhSS 3220
Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
5
KSS 3221
Құрмалас сөйлем синтаксисі
5
9.2 Модуль – Бағалаудың өлшемдік технологиялары және сөйлем синтаксисі,6 кредит
БП МК
BOT 2205
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
5
БП ТК
ZhSTM 3220
Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі
5
БП ЖК
KSS 3221
Құрмалас сөйлем синтаксисі
5
11.1 Модуль- Әдебиеттің теориялық мәселелері,6 кредит
КП ТК
KATP 4306
Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
5
КП ТК
KAST 4307
Қазақ әдебиеті сынының тарихы
5
КП ЖК
AT 4308
Әдебиет теориясы
5
11.2 Модуль – Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика,6 кредит
КП ТК
TP 4306
Тарихи поэтика
5
БП МК
БП ТК
БП ЖК
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3(3қ/б)курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

КП ТК
КП ЖК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ЖК
КП ТК

KASTM 4307
Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелрі
AT 4308
Әдебиет теориясы
12.1 Тілдің теориялық және тарихи мәселелері,6 кредит
PL 4309
Психолингвистика
ZhTB 4310
Жалпы тіл білімі
KTTG 4311
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
12.2 Модуль – Тіл білімінің өзекті мәселелері,6 кредит
KL 4309
Когнитивті лингвистика
ZhTB 4310
Жалпы тіл білімі
TTSG 4311
Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы

5
5

2
2

5
5
5

2
2
2

5
5
5

2
2
2

9.1 Модуль - Бағалау технологиясы және синтаксис мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады; В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдайды; D. Лингвист ғалымдардың еңбектеріне
өзіндік тұжырым жасай алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа
зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер,
зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп
компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ
синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми
жүейсін игереді.
9.2 Модуль - Бағалаудың өлшемдік технологиялары және синтаксисі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Жай сөйлемнің теориялық мәселелерін меңгерту
Пәннің қысқаша мазмұны: Жай сөйлемнің айырым белгілері,типтері,баяндауыштарының бастауышпен
қиысумәселелері, жасалуы
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ
синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми
жүйесін игереді.
12.1 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Психолингвистика
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Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі психолингвистика ХХ ғасырдың орта шенінде АҚШ-та пайда болып,
ғылыми айналысқа түсті. Психолингвистика пәнінің нысаны әртүрлі мақсатта және әртүрлі жағдайларда
қолданылатын адамзат тілі мен сөйлеуі болып табылады. Пәннің мақсаты білім алушыларға әртүрлі
психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын салыстыра талдауға дағдыландыру,
адамзат сөйлеуі мен тілі, психикасы арасындағы байланыс тұрғысынан, тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет
арақатынасы туралы білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистика ғылымының пайда болуы мен дамуы. Психолингвистикалық
зерттеулер және пәннің ғылыми аппараты. Тіл және ойлау, тіл мен сөйлеу. Сөйлеу онтогенезі.
Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистмика. Психолингвистика және НЛБ. Сөйлеудің тууы.
Пререквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Психолингвистика ғылымының зерттеу нысанын меңгереді. В.
Психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын талдай алады. С. Адамзат сөйлеуі
мен тілі, психикасы арасындағы байланысты меңгереді. D. Тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет байланысын
меңгереді. Е. Психолингвистиканың пайда болу тарихын игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен
кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін
жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін
тереңдете түсуді көздейді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған
міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның
өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында
қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен
әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде
алатын орнын, олармен байланысын анықтау
Пререквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық,
этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В. Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ
заңдылықтарды, С. тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің
қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D. Жалпы адамзаттық
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е.
этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері,
олардың диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын
салыстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі негізді қосымшалардың функциональды-семантикалық негіздегі
лингвогенезисін анықтау. Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері, олардың
диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын салыстыру.
Түбірлердің синкреттілігі мен ежелгі дәуірдегі қосымшалардың синкреттілігінің тарихи сабақтастығын
дәйектеу. Грамматикалық тұлғалардың семантикалық дамуын олардың алғашқы, қарапайым қалпынан
күрделіге, конкретті мағынадан абстракті мағынаға өту принципі негізінде анықтау. Тарихи синтаксис
мәселелері. Сөз тіркесінің және сөйлемнің құрылымдық тарихы.
Пререквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби
тілінің стилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және
ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи
өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игеріп шығады
12.2 Модуль - Тіл білімінің өзекті мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
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Пәннің атауы: Когнитивтік лингвистика
Бағдарламаны авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның
ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін
кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ
мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл
біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен
когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының –
негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы
тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.
Пререквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу. В. Таным
теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы
арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D. Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін
меңгереді. Е. Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Салыстырмалы грамматиканың мақсаты – түркі тілдері, олардың жалпы сипаты,
жеке түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты, терең қарастыру. Студенттердің түркі тілдерінің
салыстырмалы грамматикасының тақырыптары бойынша ғылыми негізде жүйелі алуына бағыт беріп, туыстас
тілдердің ерекшеліктерінен кең түрде мәлімет алуларына жағдай туғызу
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысындағы ерекшеліктер мен заңдылықтар,
салыстырмалы грамматика деп аталатын ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу әдістерімен танысады.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем теориясының негіздері, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Түркі тілдес халықтардың синтаксисіндегі ерекшеліктер мен
ұқсастықтарды ажырата алады, тілдік талдаулар жасай біледі. В. Көне түркі, орта түркі және қазіргі қазақ
тіліндегі мәтіндерге тарихи-лингвистикалық талдау жасай білу дағдысын игереді. С. Көне түркі және орта түркі
мәтіндерін еркін оқиды.
5В011700 –Қазақ тілі мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3(3с/б)курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

8.1 Модуль - Оқыту технологиялары,13 академиялық кредит
БП МК
BOT 2205
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
5
3
КП МК
KTOA 3301
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
5
5
КП МК
KAOA 3302
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
5
3
КП ТК
KTOIMT 3304
Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
6
5
КП ТК
KAOIA 3305
Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері
6
5
8.2 Модуль - Оқытудың модульдік технологиясы, мен кәсіби құзіреттілік,13 академиялық кредит
БП МК
BOT 2205
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
5
3
КП МК
KTOA 3301
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
5
5
КП МК
KAOA 3302
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
5
3
КП ТК
KTMKK 3304
ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі
6
5
КП ТК
KAOMT 3305
Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы
6
5
9.1 Модуль – Әдебиеттің теориялық мәселелері,9 академиялық кредит
БП ТК
KA 3223
ХХ ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті
5
3
КП ТК
KAST 4307
Қазақ әдебиеті сынының тарихы
5
5
КП ТК
KATP 4306
Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
6
3
КП ЖК
AT 4308
Әдебиет теориясы
6
3
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9.2 Модуль - Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика,9 академиялық
кредит
БП ТК
KADAA 3223
Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым
5
КП ТК
KASTM 4307
Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері
5
КП ТК
TP 4306
Тарихи поэтика
6
КП ТК
AT 4308
Әдебиет теориясы
6
10.1 Модуль – Тілдің теориялық және тарихи мәселелері,6 академиялық кредит
КП ЖК
ZhTB 4310
Жалпы тіл білімі
5
КП ТК
KTTG 4311
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
6
КП ТК
PL 4309
Психолингвистика
6
10.2 Модуль – Тіл білімінің өзекті мәселелері,6 академиялық кредит
КП ЖК
ZhTB 4310
Жалпы тіл білімі
5
КП ТК
TTSG 4311
Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
6
КП ТК
KL 4309
Когнитивті лингвистика
6

3
5
3
3
3
3
3
3
3
3

9.1 Модуль - Оқыту технологиялары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытуды мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі
ғылымитеориялық және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп, В. студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. D. Студенттер оқыту
технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е. білім мен ақпаратты игере
біледі.
10.1 Модуль - Әдебиеттін теориялық мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы
Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақ тілі мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен оқуда жаңа әдіс-тәсілдерді
пайдалануарқылы оқыту тиімділігін арттыруда мұғалімнің құзыреттілігін арттыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа7модулі мен оны тілді оқытудың
тиімділігінарттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша
әдіс-тәсілдерін пайдалану.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Сөз тіркесі жай сөйлем синтаксисі
Постреквизиттері: Қазақ тілінің тарихи грамматикасы, Психолингвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін түсіну,В.
оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін
ұғынуы, С. кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі D.
сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып Е. түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі
көзқарастарын, сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды.
11.1 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
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Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен
кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін
жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін
тереңдете түсуді көздейді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған
міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның
өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында
қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен
әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде
алатын орнын, олармен байланысын анықтау
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Құрмалас сөйлем синтаксисі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық,
этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В. Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ
заңдылықтарды, С. тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің
қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D. Жалпы адамзаттық
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е.
этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері,
олардың диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын
салыстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі негізді қосымшалардың функциональды-семантикалық негіздегі
лингвогенезисін анықтау. Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері, олардың
диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын салыстыру.
Түбірлердің синкреттілігі мен ежелгі дәуірдегі қосымшалардың синкреттілігінің тарихи сабақтастығын
дәйектеу. Грамматикалық тұлғалардың семантикалық дамуын олардың алғашқы, қарапайым қалпынан
күрделіге, конкретті мағынадан абстракті мағынаға өту принципі негізінде анықтау. Тарихи синтаксис
мәселелері. Сөз тіркесінің және сөйлемнің құрылымдық тарихы.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі,Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби
тілінің стилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және
ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи
өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игеріп шығады
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Психолингвистика
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі психолингвистика ХХ ғасырдың орта шенінде АҚШ-та пайда болып,
ғылыми айналысқа түсті. Психолингвистика пәнінің нысаны әртүрлі мақсатта және әртүрлі жағдайларда
қолданылатын адамзат тілі мен сөйлеуі болып табылады. Пәннің мақсаты білім алушыларға әртүрлі
психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын салыстыра талдауға дағдыландыру,
адамзат сөйлеуі мен тілі, психикасы арасындағы байланыс тұрғысынан, тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет
арақатынасы туралы білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистика ғылымының пайда болуы мен дамуы. Психолингвистикалық
зерттеулер және пәннің ғылыми аппараты. Тіл және ойлау, тіл мен сөйлеу. Сөйлеу онтогенезі.
Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистмика. Психолингвистика және НЛБ. Сөйлеудің тууы.
Пререквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Психолингвистика ғылымының зерттеу нысанын меңгереді. В.
Психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын талдай алады. С. Адамзат сөйлеуі
мен тілі, психикасы арасындағы байланысты меңгереді. D. Тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет байланысын
меңгереді. Е. Психолингвистиканың пайда болу тарихын игереді.
11.2 Модуль - Тіл білімінің өзекті мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
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Курсты оқытудың мақсаты: Салыстырмалы грамматиканың мақсаты – түркі тілдері, олардың жалпы сипаты,
жеке түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты, терең қарастыру. Студенттердің түркі тілдерінің
салыстырмалы грамматикасының тақырыптары бойынша ғылыми негізде, жүйелі білім алуына бағыт беріп,
туыстас тілдердің ерекшеліктерінен кең түрде мәлімет алуларына жағдай туғызу
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысындағы ерекшеліктер мен
заңдылықтар, салыстырмалы грамматика деп аталатын ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу
әдістерімен танысады.
Пререквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Түркі тілдес халықтардың синтаксисіндегі ерекшеліктер мен
ұқсастықтарды ажырата алады, тілдік талдаулар жасай біледі. В. Көне түркі, орта түркі және қазіргі қазақ
тіліндегі мәтіндерге тарихи-лингвистикалық талдау жасай білу дағдысын игереді. С. Көне түркі және орта түркі
мәтіндерін еркін оқиды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Когнитивтік лингвистика
Бағдарламаны авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның
ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін
кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ
мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл
біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен
когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының –
негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы
тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу. В. Таным
теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы
арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D. Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін
меңгереді. Е. Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
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16.1 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары және кәсіби құзіреттілік,11 академиялық кредит
КП ТК
KTOZhT 3301
Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары
7
6
КП ТК
KAOZhT 3307
Қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары
6
5
16.2 Модуль - Оқытудың модульдік технологиялары және ЖББ,11 академиялық кредит
КП ТК
KTOIMT 4301
Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
7
6
КП ТК
KAOIMT 3307
Қазақ
әдебиетін
оқытудың
интерактивті
модульдік 6
5
технологиясы
17.1Модуль - Қазақ тілінің тарихы және қазақ прозасы,11 академиялық кредит
КП ТК
KTTG 4303
Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
7
5
КП ТК
AT 4304
Әдебиет теориясы
7
6
17.2 Модуль – Проза және грамматика тарихы,11 академиялық кредит
КП ТК
TTSG 4303
Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
7
5
КП ТК
TP 4304
Әдеби процесс
7
6
18.1 Модуль - Лингвистика ілімдері және Абайтану,16 академиялық кредит
КП ТК
PL 4306
Психолингвистика
7
5
КП ТК
ZhTB 4307
Жалпы тіл білімі
7
5
КП ТК
AT 4308
Абайтану
7
6
18.2 Модуль - Танымдық лингвистика және Әбіштану,16 академиялық кредит
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КП ТК
КП ТК
КП ТК

KL 4306
LIT 4307
AT 4308

Когнитивті лингвистика
Лингвистикалық ілімдер тарихы
Әбіштану

7
7
7

5
5
6

16.1 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары және кәсіби құзіреттілік
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курстың қысқаша сипаттамасы: Студенттерге оқыту жаңа технологиясының ерекшеліктерін теориялық
жәнепрактикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары туралы мәлімет
беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық және практикалық көзқарастарын
қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету;оқыту жаңа технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі қағидаларын меңгерту;
болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді іріктеу мен оларды талдай
білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай білуге, олардың
практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын сабақта қолдана
білуге үйрету; пәндер бойынша жаңа оқыту технологиясына қажетті оқу-әдістемелік құжаттар дайындауға.
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Құрмалас сөйлем теориясының негіздері
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгерте отырып,студенттерді
болашаққазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйрету. В. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашу. С. Болашақ мұғалімдерді оқуәдістемелікеңбектермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету. D. Оқыту технологиясы бойынша материалдарды
ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу. Е. Білім мен ақпаратты игере білу.
16.2 Модуль - Оқыту модульдік технологиялары және ЖББ
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә.,филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру;олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Құрмалс сөйлем теориясының негіздері, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп, В. студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. D. Студенттер оқыту
технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е. білім мен ақпаратты игере
біледі.
17.1 Модуль - Қазақ тілінің тарихы және қазақ прозасы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері,
олардың диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын
салыстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі негізді қосымшалардың функциональды-семантикалық негіздегі
лингвогенезисін анықтау. Көне,орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері, олардың
диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын салыстыру.
Түбірлердің синкреттілігі мен ежелгі дәуірдегі қосымшалардың синкреттілігінің тарихи сабақтастығын
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дәйектеу. Грамматикалық тұлғалардың семантикалық дамуын олардың алғашқы, қарапайым қалпынан
күрделіге, конкретті мағынадан абстракті мағынаға өту принципі негізінде анықтау. Тарихи синтаксис
мәселелері. Сөз тіркесінің және сөйлемнің құрылымдық тарихы.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем теориясының негіздері,Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби
тілінің стилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және
ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи
өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игеріп шығады
17.2 Модуль - Проза және грамматика тарихы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Салыстырмалы грамматиканың мақсаты – түркі тілдері, олардың жалпы сипаты,
жеке түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты, терең қарастыру. Студенттердің түркі тілдерінің
салыстырмалы грамматикасының тақырыптары бойынша ғылыми негізде, жүйелі білім алуына бағыт
беріп, туыстас тілдердің ерекшеліктерінен кең түрде мәлімет алуларына жағдай туғызу
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі тілдерінің грамматикалық құрылысындағы ерекшеліктер мен
заңдылықтар, салыстырмалы грамматика деп аталатын ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу
әдістерімен танысады.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем теориясының негіздері, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Түркі тілдес халықтардың синтаксисіндегі ерекшеліктер мен
ұқсастықтарды ажырата алады, тілдік талдаулар жасай біледі. В. Көне түркі, орта түркі және қазіргі қазақ
тіліндегі мәтіндерге тарихи-лингвистикалық талдау жасай білу дағдысын игереді. С. Көне түркі және орта түркі
мәтіндерін еркін оқиды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиет процесс
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: «Әдеби процесс» курсында әдебиеттанудың болмысы мен бітімі (әдебиет туралы
жалпы түсінік, әдебиеттану және оның даму кезеңдері, образ және образдылық) қарастырылады. Әдеби
шығарманың сыры мен сипаты (әдебиеттегі мазмұн мен пішін, көркем әдебиеттің тілі, сөз сарасы); әдеби
дамудың мағынасы мен мәні (әдебиеттегі тек пен түр, әдеби бет пен бағыт) қарастырылады. Әдеби әдістер мен
әдеби ағымдар заңдылығы түсіндеріледі. Көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғыну және талдай алу
дағдысы қалыптасады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебеттің тегі, түрлері, мазмұны, пішіні, өлең теориясы, әдеби әдістер,
әдебиеттегі тақырып пен идея, т.б.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, ежелгі дәуір әдебиеті
Постреквизиттері: Хандық дәуір әдебиеті, отаршылдық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдеби терминдермен танысады. В. Әдеби тек пен түрді ажыратады. D.
Әдеби құбылыстардың мәнін ұғады. С. Әдеби әдістерді талдайды. Е. Әдебиеттегі тақырып пен мазмұнды
игереді.
18.1 Модуль - Лингвистика ілімдері және Абайтану
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Психолингвистика
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі психолингвистика ХХ ғасырдың орта шенінде АҚШ-та пайда болып,
ғылыми айналысқа түсті. Психолингвистика пәнінің нысаны әртүрлі мақсатта және әртүрлі жағдайларда
қолданылатын адамзат тілі мен сөйлеуі болып табылады. Пәннің мақсаты білім алушыларға әртүрлі
психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын салыстыра талдауға дағдыландыру,
адамзат сөйлеуі мен тілі, психикасы арасындағы байланыс тұрғысынан, тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет
арақатынасы туралы білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистика ғылымының пайда болуы мен дамуы. Психолингвистикалық
зерттеулер және пәннің ғылыми аппараты. Тіл және ойлау, тіл мен сөйлеу. Сөйлеу онтогенезі.
Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистмика. Психолингвистика және НЛБ. Сөйлеудің тууы.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем теориясының негіздері, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Психолингвистика ғылымының зерттеу нысанын меңгереді. В.
Психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын талдай алады. С. Адамзат сөйлеуі
мен тілі, психикасы арасындағы байланысты меңгереді. D. Тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет байланысын
меңгереді. Е. Психолингвистиканың пайда болу тарихын игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен
кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін
жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін
тереңдете түсуді көздейді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған
міндеті–тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның өткен
тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында қолданылған,
қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен әдістемелердің
сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде алатын орнын,
олармен байланысын анықтау
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Құрмалас сөйлем теориясының негіздері
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық,
этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В. Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ
заңдылықтарды, С. тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің
қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D. Жалпы адамзаттық
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е.
этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Абайтану
Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш.
Курсты оқытудың мақсаты: Абайдың шығармашылық өмірбаянымен толық таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Абайдың ата-тегі, өскен ортасы, нәр алған алған қайнар бұлақтары
Пререквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы, Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті, 1900-1940 жж қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Абайдың өмірбаянымен танысады. В. Шығармашылық мұрасын игереді. С.
Абай поэзиясының жанрлық ерекшелігін ұғынады. D. Абайтану ғылымымен танысады. Е. Абай тақырыбының
өміршеңдігін түсінеді.
18.2 Модуль - Танымдық лингвистика және Әбіштану
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Когнитивтік лингвистика
Бағдарламаны авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның
ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін
кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ
мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл
біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен
когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының –
негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы
тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Құрмалас сөйлем теориясының негіздері
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу. В. Таным
теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы
арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D. Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін
меңгереді. Е. Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лингвистикалық ілімдер тарихы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д.проф.
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Курстың қысқаша сипаттамасы: Лингвистикалық ілімдердің даму, қалыптасу тарихымен таныстыру; тіл
білімінің негізгі даму сатылары мен оларды сипаттаудың принциптері жайында түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімінің дәстүрлері. Ежелгі дәуір тіл білімі. Орта ғасыр тіл білімі. ХІХ ғасыр
тіл білімі. ХХ ғасыр тіл білімі. Кеңестік тіл білімі. Әлем тіл білімінің жаңа бағыттары.
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Құрмалас сөйлем теориясының негіздері
Постреквизиттері: ЖОО кейінгі білім бағдарламасы магистратура пәндері
Оқытуда күтілетін нәтижелер: А. прагматикалық тұрғыдан тілді оқып-үйренудің негізгі ерекшеліктерін білу,
прагматикалық зерттеулердің метатілін түсіну; В. алған білімдерін тілдік құбылыстарды талдауда, оның ішінде;
С. лингвистиканың түрлі даму сатысында ұсынылатын түсініктерді тілдік құбылыстарды талдау барысында
пайдалана білу; D. лингвистиканың түрлі даму сатыларына сипаттама бере білу; Е. лингвистиканың даму
сатыларынының ерекшеліктерін анықтай білу; лингвистиканың даму сатыларын анықтау әдістемесін меңгеру.
5В012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті
Білім траекториясы: Лингвистикалық сараптама

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

12.1 Модуль - Шешендік өнер жаңа қолданбалы лингвистика мәселелері атауы,16 академиялық
кредит
БП ТК
ShOT 3204
Шешендік өнер
5
5
БП ТК
GAT 3205
ХІХ ғасыр әдебиет тарихы
5
5
БП ТК
KD 3206
Қазақ диалектологиясы
5
3
БП ТК
SL 3207
Статистикалық лингвистика
5
3
12.2 Модуль - Әдебиет тарихы және статистика мәселелері,16 академиялық кредит
БП ТК
ShOT 3204
Шешендік өнер тарихы
5
5
БП ТК
GAT 3205
ХІХ ғасыр әдебиеті
5
5
БП ТК
ZhTE 3207
Жергілікті тіл ерекшеліктері
5
3
БП ТК
KL 3207
Қолданбалы лингвистика
5
3
13. Модуль - Оқыту мәселелері,16 академиялық кредит
КП МК
BYMKTOA
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқыту әдістемесі
5
5
3301
КП МК
BYMKAOA
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
5
3
3302
14. Модуль - Инклюзивті білім және кәсіби тілдер,15 академиялық кредит
БП МК
IBB 3201
Инклюзивті білім беру
5
3
БП МК
KOT 3302
Кәсіби орыс тілі
5
3
БП МК
KBhST 3203
Кәсіби бағытталған шетел тілі
6
3
Педагогикалық практика
6
1
15.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі синтаксисі және әдеби процесс,15 академиялық кредит
БП ЖК
KSS 3206
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
5
5
БП ТК
KAP 3208
Қазіргі әдеби процесс
5
5
БП ТК
ShA 3207
Шетел әдебиеті
6
3
БП ТК
Қазақ әдебиетіндегі фонтастикалық проза
6
3
15.2 Модуль – Қазақ тілінің теориясы және шетел әдебиеті,15 академиялық кредит
БП ЖК
KSS 3206
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
5
5
БП ТК
KADA 3208
Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым
5
5
БП ТК
ShAT 3207
Шетел әдебиетінің тарихы
6
3
БП ТК
KADP 2214
Қазақ әдебиетіндегі деректі проза
6
3
16.1 Модуль - Филологиялық білім берудегі педагогикалық технологиялар,10 академиялық кредит
КП ТК
BYMKTOIMT
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті
6
5
3301
модульдік технологиясы
КП ТК
BYMKAOIA
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың
6
5
3302
интерактивті модульдік технологиясы
16.2 Модуль – Лингвистикалық сараптама,10 академиялық кредит
КП ТК
LSshKK 3304
Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация
6
5
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КП ТК

ZLshT 3305

Заң лингвистикасы және терминология

6

5

12.1 Модуль - Шешендік өнер және қолданбалы лингвистика мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ диалектологиясы
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ. фиол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктер, оның зерттелуі, жалпы
диалектологиялық ұғымдар туралы білімді игерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ диалектологиясының зерттелуі. Диалектілерге қатысты ғалымдардың
жекелеген пікірлері. (Қ. Жұбанов, С. Аманжолов, т.б.). Диалектілердің тіл тарихын зерттеуде алатын орны.
Биалектизмдер, ареалды лингвистика, лингвистикалық атлас, лингвистикалық география.Диалектологиялық
сөздіктер. Ауыспалы говор. Диалект және әдеби тіл. Қазақстанның Батыс говоры, шығыс говоры, орталық
говоры, солтүстік-шығыс говоры. Фонетикалық, лексикалық грамматикалық ерекшеліктер.
Пререквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Заң тілінің коммуникациясы
Постреквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және
терминология
Оқытудың күтілетін нәтижелер: А. Фонетикалық, лексикалық грамматикалық ерекшеліктер туралы білім
береді; В. Диалектологиялық талдау жасауға төселеді; С. Диалектология саласы териндерін меңгереді; D.
Лингвистикалық құзіреттілігі дамиды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: Статистикалық лингвистика
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі лингвистикалық зерттеулерде тілдік бірліктердегі сапалық және сандық
мәліметтерді тіл табиғатына сай қарастыра отырып, математикалық статистикасының әдістерін қолдану арқылы
зерттеулер жүргізуге баулу және тілге тән заңдылықтарды статистика тәсілімен анықтауды меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ тілінде тілді математикалық статистика, яғни статистикалық
лингвистиканың негізгі ұғымдары, қазақ мәтінін ықтималды-статистикалық модельдеу, тілдің лексикаграмматикалық құрылымына статистикалық әдісті қолдану ерекшеліктері туралы мәліметтерін кеңейту, талдау
жасай білуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Заң коммуникациясы
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Заң лингвистикасы және терминология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тіліндегі статистикалық лингвистиканың барлық ұғымдары мен
ерекшеліктерін; В. тілдің лексика-грамматикалық құрылымына статистикалық әдісті қолдануды; С.
статистикалық әдіс арқылы лингвистикалық талдау жасауды меңгереді; D. тілдің лексика-грамматикалық
құрылымына статистикалық әдісті қолдану ерекшеліктері туралы мәліметтерін кеңейту; Е. тілге тән
заңдылықтарды статистика тәсілімен анықтауды меңгерту.
12.2 - Әдебиет тарихы және статистика мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жергілікті тіл ерекшеліктері
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. фиол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі жергілікті ерекшеліктер, оның зерттелуі, жалпы
диалектологиялық ұғымдар туралы білімді игерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ диалектологиясының зерттелуі. Диалектілерге қатысты ғалымдардың
жекелеген пікірлері. (Қ. Жұбанов, С. Аманжолов, т.б.). Диалектілердің тіл тарихын зерттеуде алатын орны.
Биалектизмдер, ареалды лингвистика, лингвистикалық атлас, лингвистикалық география.Диалектологиялық
сөздіктер. Ауыспалы говор. Диалект және әдеби тіл. Қазақстанның Батыс говоры, шығыс говоры, орталық
говоры, солтүстік-шығыс говоры. Фонетикалық, лексикалық грамматикалық ерекшеліктер.
Пререквизиттері: Заң саласындағы құжаттық коммуникация, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық комуникация, Заң лингвистикасы және
терминология
Оқытудың күтілетін нәтижелер: А. Фонетикалық, лексикалық грамматикалық ерекшеліктер туралы білім
береді; В. Диалектологиялық талдау жасауға төселеді; С. Диалектология саласы териндерін меңгереді; D.
Лингвистикалық құзіреттілігі дамиды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қолданбалы лингвистика
Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. ф.ғ.д., проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Қолданбалы лингвистика нысаны, тілдік жағдаят, билингвизм, тілдік одақ, әдеби
норма, узусь, жергілікті тіл мен әдеби тіл, тіл мәртебесі т.б. туралы білім мазмұнын қамтиды.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің мақсаты: Студенттерге тіл мен қоғам арасындағы байланысты, тіл мен
әлеуметтік құбылыстардың арақатынасын бірлікте қарастыра отырып тілдің әлеуметтік болмысын, тіл мен
қоғам, тіл мен ой, тіл мен адам қарым-қатынасынан туындайтын сыртқы лингвистикалық факторлар жөнінде
теориялық білім беру.
Пререквизиттері: Заң тілінің коммуникациясы, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және
терминология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қолданбалы лингвистиканың нысаны мен мақсатын түсініп, өзге
пәндерден ерекшелігін айқындауға үйренеді; В. Әлеуметтік лингвистика ұғымдарын ажыратып қолдануды
меңгереді; С. Әлеуметтік лингвистикалық әдіс тәсілдерді қолдануға дағдыланады. D. тіл мен әлеуметтік
құбылыстардың арақатынасын бірлікте қарастыру Е. сыртқы лингвистикалық факторлар жөнінде теориялық
білім беру.
15.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі синтаксисі және әдеби процесс
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф,ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп
тұрақталғанкөзқарас тұрғысынан танып білу,сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу;
болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр
Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас жасауға
қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып,ұйымдастыру біліктілігі.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, заң саласындағы құжаттық коммуникация
Постреквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және
терминология
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас
жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі;В.
Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне
қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен
қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады; D.
Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын
жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті
білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі; Е Лингвомәдени құзыреттілік студенттің
әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін
бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады.
16.1 Модуль - Филологиялық білім берудегі педагогикалық технологиялар
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептерінде қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру;олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Статистикалық лингвистика
Постреквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, салыстырмалы грамматика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп; В. студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді; С. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады; D. Студенттер оқыту
технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды; Е. білім мен ақпаратты игере
біледі.
16.2 Модуль - Лингвистикалық сараптама
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
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Пәннің атауы: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация
Бағдарлама авторы :Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация — заңдық маңызы бар
мәліметтерді нақтылау мақсатында өкілетті тұлға немесе орган тағайындайтын лингвистикалық зерттеудің,
процессуалдық-заңдық аспектіде құқықтың тиесілі процессуалдық салаларымен реттелетін қызметтің түрі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Лингвистикалық сараптама қорытындысының заңдық күшіне, әлеуетіне тергеуші,
сот органдары процессуалдық істің басқа дәлелдерімен салыстыра отырып, баға бере алады және заңды жолмен
жасалған, құқықтық дәлелдеулер мен қандай да болмасын міндеттерден құрылған кез-келген қағаздарды реттей
алады. Тілдік мәтіндердің мазмұны қарама-қайшылықты, даулы болған жағдайды құқықтық кеңістікте реттеу
үшін, лингвистикалық баға беру үшін соттық-лингвистикалық сараптама жасау қажеттілігін айқындайды
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Статистикалық лингвистика
Постреквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Салыстырмалы грамматика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. заң құжаттарына лингвистикалық сараптама;
В. заңдық және
нормативті-құқықтық актілерге ұсыныстар; С. заңдық мәтіндерді аударма; D. құқықтық баға берілуге тиіс
мәтіндерге студент сараптама жасайды; Е. Құқықтық кеңістіктегі тіл мен сөйлеу мәтіндерін саралау, жүйелеу
үшін тіл мамандары, кеңесшілері, аудармашылары, сарапшылары ретінде қызметін анықтайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Заң лингвистикасы және терминология
Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С.,ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Заң лингвистиканың және терминология контекстегі теориялық және
практикалық мәселелерін зерттеу, оның фундаменталды және қолданбалы аспектілерін қарастыру.
Студенттерге құқықтық лингвистика ғылымына тән жалпы мәселелерді, оның ішінде сот ісіне қатысты
құқықтық құжаттарды жүргізу барысында басшылыққа алынатын теориялық қағидаларды меңгерте отырып,
оны практикамен ұштастыруға дағдыландыру.
Пәннің қысқаша мазмұныф: Заң лингвистика және терминология-тіл біліміндегі жаңа тармақтардың
бірі болып
табылады.Себебі
заң
бойынша бірнеше сараптамалар жүргізілетін
болса,соның
ішінде
лингвистикалық сараптама белгілі бір тілдік сөйлеудің деңгейі (сөз, сөз тіркесі, сөйлем, азат жолы, мәтін),
субъектісі―басқа әдіс-тәсілдермен айқындау мүмкін емес мәліметтерді тілдің, тіл маманының көмегімен алу
деген сөз.Ол ең алдымен,заң қызметкерлерінің лингвистикалық құзіреттілігін арттырса,екіншіден,заң
алдына жүгінген әрбір адамның ар-намысы мен абыройының сақталуымен қатар, заңнама тілінің түсінікті
және айқын болуын мақсат етеді.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Статистикалық лингвистика
Постреквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Салыстырмалы грамматика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Заң мәтіндерінің дұрыс құрылуы, дұрыс бағытталуын қарастырады; В.
Ғылыми мәтіннің ерекшелігі туралы мәлімет беру;С. Құқық саласы терминдерінің қалыптасуына олардық
жасалу жолдарына
талдау жасау; D. Аударманың лингвистикалық проблемаларына (лексикалық және
грамматикалық мәселелер, түпнұсқаның стилі және жанрын сақтау мәселесі, ұлттық реалия және терминология,
т.б.); Е. байланысты теориялық материалдарды меңгертіп, оны аударма барысында практикалық түрде қолдана
білуге дағдыландыру.
5В012100-Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті

БП ТК
КП ТК
КП ТК
БП ТК
КП ТК
КП ТК
БП ТК
КП ТК

Пәндер коды

Пәндер атауы

17.1 Модуль - Қазіргі қазақ әдебиеті,18 академиялық кредит
KKA 4229
Қазіргі қазақ әдебиет
ET 4309
Әдебиет теориясы
KAST 4310
Қазақ әдебиеті сынының тарихы
17.2 Модуль – Қазіргі қазақ әдебиеті және Абайтану,18 академиялық кредит
KAP 4229
Қазіргі әдеби процесс
TP 4309
Тарихи поэтика
KASTM 4310
Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері
17.3 Модуль - Қазіргі қазақ әдебиеті және Әбіштану,18 академиялық кредит
TKA 4229
Тәуелсіздік кезеңіндегі әдебиет
TP 4309
Теориялық поэтика
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

4курс-2017 жылы қабылданғандар үшін

7
7
7

6
6
6

7
7
7

6
6
6

7
7

6
6

КП ТК
SZhKT 4310
Сын жанрының қалыптасуы мен тарихы
7
18.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және филологиядағы жаңа бағыттар,15 академиялық кредит
КП ТК
GL 4311
Гендерлік лингвистика
7
КП ТК
ZHTB 4312
Жалпы тіл білімі
7
КП ТК
SG 4308
Салыстырмалы грамматика
7
18.2 Модуль - Танымдық лингвистика,15 академиялық кредит
КП ТК
TBKTN 4311
Тіл біліміндегі концеп теориясының негіздері
7
КП ТК
KL 4312
Когнитивті лингвистика
7
КП ТК
KOTSG 4308
Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы
7
18.3 Модуль – Филологияның жаңа бағыттары,15 академиялық кредит
КП ТК
TOZhP 4311
Тіл ғылымының жаңа парадигмасы
7
КП ТК
ML 4312
Медиамәтіннің лингвистикасы
7
КП ТК
KMS 4308
Көркем мәтін стилистикасы
7

6
5
5
5
5
5
5
5
5
5

18.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және филологиядағы жаңа бағыттар
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Гендерлік лингвистика
Бағдарлама авторы: Шоқым Г.Т., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді тіл білімінің гендерлік бағытының басты-басты теориялық
қағидаларымен, тұжырымдарымен таныстыру, гендерлік лингвистиканың тіл ғылымында алатын орны,
зерттелуі, қалыптасуы жөнінде мағлұмат беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Гендерлік лингвистика ғылымының мән-жайымен, басты қағидаларымен,
тұжырымдарымен таныстыру. Гендерлік лингвистиканың тіл ғылымында алатын орны зерттелуі, қалыптасуы
жөнінде мәлімет беру.
Пререквизиттері: Тіл мәдениеті Қазақ тілінің прагмастилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің гендерлік лингвистикалық ерекшеліктерін білу,ғылыми
сипаттамаберу; гендерлік лингвистика заңдылықтарын және зерттеу әдіс-тәсілдерін жетік білу; В. Тілдің
әлеуметтік жіктелуі мен қоғамның жыныстық жіктелуінің өзара байланысы, гендердің философиялық,
әлеуметтік мәселелері, гендердің әлемдік тілдер мен мәдениеттерде алатын орны, ерлер мен әйелдердің түрлі
қарым-қатынастағы сөз саптау (тілдік, бейтілдік) ерекшеліктері, тілді игерудегі гендердің рөлін түсіндіріліп,
мағлұмат беріледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен
кейінөтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін
жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін
тереңдете түсуді көздейді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі–тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған
міндеті–тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның өткен
тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында қолданылған,
қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен әдістемелердің
сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде алатын орнын,
олармен байланысын анықтау
Пререквизиттері: Тіл мәдениеті Қазақ тілінің прагмастилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық,
этномәдениет танымдық құзыреттілігін қалыптастырады; В. Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ
заңдылықтарды; С. тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің
қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі; D. Жалпы адамзаттық
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін; Е.
этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Салыстырмалы грамматика
Бағдарлама авторы Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Ал мұның өзі болашақ тіл маманының білімімен бірге білігі мен парасатын,
сезімі мен түйсігін де айқындауға көмектеседі.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи грамматиканың материалдарын меңгеру нәтижесінде ертеңгі жоғары
білімді маманның санасында тарихи таным қалыптасады. Бүкіл мәдениет теңізінің негізгі қайнар бастауы
саналатын тілдің тарихи даму жүйесі мен желісін меңгереді.
Пререквизиттері: Тіл мәдениеті Қазақ тілінің прагмастилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Салыстырмалы грамматика пәні бойынша материалдарды ақпараттықтехнологиялық тұрғыда талдай біледі; В. Білім мен ақпаратты игере біледі. С. Практикалық тұрғыда талдау
жасайды. Д. Теориялық білімді игеріп, практикалық дағды қалыптастырады.
18.2 Модуль - Танымдық лингвистика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: Тіл біліміндегі концепт теориясының негіздері
Бағдарлама авторы: Куштаева М.Т. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Әлем туралы білім жүйесінің бір бөлігі болып табылатын концептілердің
құрылымы – тіл білімінің күрделі де ауқымды мәселелерінің бірі екендігін, әлемнің концептуалды бейнесінің
бөлшегі болып табылатын адам танымында, тілдік жүйеде және көркем мәтінде орын тапқан көңіл-күйді
білдіретін этномәдени концептілерді, этномәдени концептілерді сипаттаудың лингвистикалық және
экстралигвистиалық сипатын, атап айтьқанда, лингвистикалық құралдарға тілдік бірліктер (лексемалар, сөз
тіркестері, фразеологизмдер) және сөйлеу бірліктері (мәтіндік парадигмалар) енген, ал экстралинвистикалық
құралдарға фреймдер (белгілі бір жағдайға не оқиғаларға тән жадта сақталған ассоциациялар жиынтығы) және
когнитивті модельдер енетіндігін игеру үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және
практикалық негізін ескеру, саралап көрсету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әлемнің тілдік бейнесі және оның ғылыми түсінігі, концептің құрылымдық
ерекшелігі, тіл білімінде концептінің кешенді қолданыста екендігі, концепт және оның түрлері, концептуалдық
талдау жүргізудің өзіндік ерекшелігі, мәдени концепт және констат, әлемдік бейнедегі концепт – таным
категориясының негізі, концептуалды семантиканың
семантикалық және логикалық бағыттарын, бұл
бағыттардың ерекшелігі концепт пен сөз, концепт пен ұғым ара қатынасын түсінуге негізделетіндігін,
фразеологиялық концепт және оның типтері, т.б. меңгере білуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің стилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. концепт түрлі қырынан – лингвокогнитивтік, лингвомәдениеттанымдық
сипатта қарастырылатынын В. лингвокогнитивтік тұрғыдан алғанда, концепт адамның санасында ғаламның
концептуалды бейнесінің оперативті мазмұнды бірлігі болып табылатынын С. лингвомәдени концепт –
көпөлшемді, ментальды, вербалды құрылым ретінде зерттелінетіні, оның құрамында ұғымдық, бейнелілік,
денелі-белгілік құрамалар жүзеге асырыладытындығын, лингвомәдени бірліктің концептіден де
айырмашылығы бар D. себебі концепт нақты дүниенің менталдық, білімдік бөлігі екендігін, ол адамның
танымдық іс-әрекетінің өзегі, өйткені сол арқылы адам әлемнің концептуалдық бейнесін сақтап, ғалам
нысандары туралы ойын, түсінігін, ғалам заттары туралы білімін санасында жинақтап Е. концептуалды жүйе
құрайтындығын, лингвомәдениеттік концептіні когнитивті-пропозиционалды анализ тәсілі арқылы талдау
дағдыларын қалыптастыру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы Когнитивтік лингвистика
Бағдарламаны авторы Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның
ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ойөрісін кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ
мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл
біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен
когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының –
негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы
тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.
Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің стилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А.Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу.В. Таным
теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы
арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. Д. Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін
меңгереді. Е. Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы
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Бағдарлама авторы Қарағұлова Б.С., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ-орыс тілдерінің өзара грамматикалық ерекшеліктері мен
ұқсастықтары,олардың даму тарихы,ортақ мәселелері туралы мәлімет алу.Дыбыс жүйесі, негізгі сөздік қор мен
сөздік құрам, сөздік құрамы мен тіркесі, сөйлем туралы білім алған тыңдаушылар енді сол тілдік бірліктердің
жазу, сөйлеу барысында қолданысқа түсуі процесінде болып жататын құбылыстармен танысу
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ-орыс тілдерінің өзара грамматикалық ерекшеліктері мен
ұқсастықтарын,олардың даму тарихын,ортақ мәселелерін біліп шығады.
Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің стилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Қазақ-орыс тілдерінің өзара грамматикалық ерекшеліктері мен
ұқсастықтарын меңгереді; В. Олардың даму тарихын, ортақ мәселелерін біліп шығады; С. Қазақ-орыс
тілдерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіне салыстырмалы тұрғыда талдау
жасай алады.
18.3 Модуль - Филологияның жаңа бағыттары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл ғылымының жаңа парадигмасы
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д., проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш пән қазақ тіл білімінің танымдық бағытын зерделеу, оның себепсалдарын айғақтау ғылыми-теориялық ұстанымдары мен ұғымдық бірліктерін жүйелеу әрі когнитивтік
парадигма негіздерін анықтау мәселелерін қарастырды.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл ғылымының жаңа парадигмасы жеке пән ретінде ұсыныла отырып, сөз
мағынасын халықтың таным тұрғысынан өрбіту арқылы, тіл тарихын адамның қабылдау, пайымдау, ойлау
тарихымен ұштастыра отырып, дәстүр мен жаңашылдық үдерістерін танымның динамикалық табиғатымен
үйлесуін қарастырады
Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің стилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл ғылымының жаңа парадигмасы пәнінің зерттеу нысаны, мақсаты мен
міндеттерін, когнитивті лингвистиканың салаларымен байланысын оқытады; В. қазақ тіл біліміндегі тіл
теориясының даму ерекшелігін зерттеу арқылы оның негізгі кезеңдері мен бағыттарына сипаттама бере алады;
С. қазақ тіл білімінің концептуалды және когнитивтік тұжырымдамалық қорын дәстүрлі және жаңа бағытта
талдайды; D. Тілдік бірліктердің халықтық дүниетаныммен сабақтастығын, идеялық және мағыналық
болмысын түсіндіре алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Медиамәтіннің лингвистикасы
Бағдарлама авторы: Б.Қ.Мұратбек ф,ғ.к, доцент
Курсты оқытудың мақсаты: медиа-мәтінді когнитивті лингвистика шеңберінде қарастыруға айрықша мән
беріліп келеді. Медиа-мәтін – БАҚ арқылы жүзеге асырылатын ақпараттық коммуникативтік процесс;
Пәннің қысқаша мазмұны: медиа-мәтінді прагмалингвистикалық тұрғыдан қарастырғанда оларды тілдік
бірліктердің ғана емес, жалпы білім аясы мен коммуникативтік саланың қосындысы болуымен байланысты.
Тіл сырттан келіп түскен ақпаратты репрезентациялаушы және онда кодталған мәліметтерді ашу үшін
қолданылатын когнитивті құрал. Когнитивті лингвистика мамандары үшін бұқаралық ақпарат құралдары
қалыптастыратын ақпараттық кеңістіктің тақырыптық жағынан ұйымдастырылуы аса маңызды.
Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің стилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бұқаралық ақпарат құралдарының тілі нысанаға алынғанда лингвистика
ғылымындағы негізгі ұғым мәтінге бұқаралық коммуникацияда жаңа мағыналық реңктер үстеледі. В. Сөйтіп
бұқаралық ақпарат құралдары арқылы таралатын аудиалды және визуалды түрде қабылданатын
хабарламалардың бәрі біріге келіп вербалды және медиалық белгілердің жиынтығы ретінде медиамәтін ұғымын құрайды. С. Қазіргі кезде бүкіл адамзат электронды бұқаралық ақпарат құралдарының әсер ету
объектісіне айналып отырғаны мәлім. D. Ақпарат құралдары түрлерінің қай-қайсысында да қолданылатын
әмбебап құрал ретінде медиа-мәтін лингвистикалық талаптармен бірге, әлеуметтік-реттеуші қызметін де
атқарады.Е. Медиа-мәтін – қоғамға,коммуникативтік ортаға әсер етудің прагматикалық стратегияларын жүзеге
асырады
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Көркем мәтін стилистикасы
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., АӨМУ доценті
Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты студенттерге мәтін стилистикасын ғылымының жалпы теориялық
мәселелерін, зерттеуші тілші-ғалымдардың ой-пікірлері,теориялық зерттеулермен таныстыру, қазақ әдеби
тілінің стильдік ресурстары,әдеби тілдің стильдері,стильдік қырлары туралы толық мәлімет беріп, әрбір тілдік
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тұлға-тәсілдердің қолданылуына қарай стильдік мағыналық реңк-бояулары,ерекшеліктері,стильдік
ерекшеліктерін ажырата білуге бағыт беру,қалыптастыру,үйрету.Пәнді игеруде кез-келген мәтіннің өай стильге
жататынын ажырата бәлуге үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Көркем мәтін стилистикасы пәні тілдік құралдардың функционалды және
экспрессивті бояуы бар мәтіндермен жұмыс жасау бәлу.Стилистиканың бояуға ие тұлға-бірліктерді ажырата
біледі. Тілдің функционалды стильдердің атқаратын қызметін анықтайды.
Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Қазақ тілінің стилистикасы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Зат есім, зат есімнің септік жалғауларының стилистикалық қызметі; В.
Сын есім. Сын есімнің кейбір жұрнақтарының стилистикалық қызметі; С. Есімдік. Жіктік, өздік, сілтеу
есімдіктерінің стилистикалық қызметі; D. Етістік райларының стилистикалық қызметі. Үстеу, шылау,
одағайлардың қолданылуы; Е. Морфологиялық тұлғалардың стиль түрлеріне қатысы. Морфологиялық
тұлғалардың экспрессивтік сапасы мен олардың қолданылысы.
6В01705 –Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

5. Модуль - Оқыту және тәрбие мәселері,18 академиялық кредит
IBB 2101
Инклюзивті білім беру
3
5
KTJBBOA
Қазақ тілін ЖББ бойынша оқыту әдістемесі
3
5
2102
БП ЖК
KBShT 2103
Кәсіби бағытталған шетел тілі
3
3
БП ЖК
TZhTA 2201
Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
4
5
6.1 Модуль - Филологияға кіріспе,20 академиялық кредит
БП ТК
TBK 2104
Тіл біліміне кіріспе
3
5
БП ТК
AK 2105
Әдебиеттануға кіріспе
3
5
БП ТК
KOTDF 2106
Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы
3
5
БП ТК
HAA 2202
Халық ауыз әдебиеті
4
5
6.2 Модуль – Тіл біліміне және әдебиеттануға кіріспе,20 академиялық кредит
БП ТК
TN 2104
Тілтану негіздері
3
5
БП ТК
UATN 2105
Ұлттық әдебиеттанудың теориялық негіздері
3
5
БП ТК
KOTDFN 2106 Қазіргі орыс тілі диалектологиясы мен фонетикасы негіздері
3
5
БП ТК
KFT 2202
Қазақ фольклористикасының тарихы
4
5
7.1 Модуль – Қазіргі қазақ, орыс тілдері және әлем әдебиеті,16 академиялық кредит
БП ТК
OT 2203
Орыс әдебиеті (фольклор және ХYIIIғ.)
4
5
БП ТК
AA 2204
Әлем әдебиеті
4
3
БП ТК
KKTFL 2205
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
4
3
7.2 Модуль – Қазіргі қазақ, орыс тіл білімі мәселелері және шетел әдебиеті,16 академиялық кредит
БП ТК
BOA 2203
Ежелгі орыс әдебиеті
4
5
БП ТК
ShAT 2204
Шетел әдебиеті тарихы
4
3
БП ТК
KKTDZhL
Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы
4
5
2205
БП ТК
KOTLZh 2206
Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі
4
3
ЖББП ТК
БП ЖК

5. Модуль - Оқыту және тәрбие мәселері
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филолог. ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше
қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы. Инклюзивті оқыту
балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге
талпындырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу
және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын
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кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік
қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік
қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқыту.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, Тәрбие жұмысының теориясы
мен әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Инклюзивті білім беруді саясатын меңгереді. В. Баланың түзеу педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау жасауды үйренеді. С. Қоршаған ортаның
балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастырады.
D.Студенттер білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуды қолдана алады. Е. Инклюзивті оқытудың
ерекшеліктерін оқыту үдерісінде пайдалана алады.
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ тілін ЖББ бойынша оқыту әдістемесі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. ф.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің мазмұны мектепте оқылатын «Қазақ тілі»
пәнінің мазмұны мен құрылымын, оқу пәнінің бағдарламасын қазақ тілін оқыту құралдарының сипатын,
оқу-әдістемелік кешен түсінігін,оның құрамын,қазақ тілін оқытудағы қазіргі технологияларды,оқытудың әдістәсілдерін қамтиды.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілін ЖББ бойынша оқыту» - тарихы терең; ғылыми-теориялық
тұжырымдары мен заңдылықтары қалыптасқан; әдіснамалық негізі белгіленген; өзіндік ұстанымдары мен
ережелері анық; білім беру мен ілімді игерудің дәстүрлі әдістерімен қоса жаңа технологияның түрлерін де
зерттеп – зерделейтін ғылым.Бұл жүйе бойынша студенттер қазақ тіліне арналған білім стандарттары, оқу
бағдарламалары, оқулықтар мен оқу құралдары және оқу-әдістемелік құралдармен танысып, бағыт алады.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі. Шетел тілі
Постреквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен
лексикологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. пәнді оқытудың дидактикалық - технологиялық негіздерін меңгереді. В.
қазақ тілін оқытудың әдістері мен тәсілдері, жаттығулар жүйесі, дидактикалық материалдар мен құралдар,
тапсырмаларды т.б. пайдалануға арналған әдістеменің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес танытылады. С. Қазіргі
қазақ тілін оқытудың озық әдістемелік тәсілдерін, бағыттарын білу. D. Қазақ тілін оқытудың білім, білік,
дағдыларына сай қолдана білу. Е. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми
принциптерін білу, өзіндік тұжырым жасай алу
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби шет тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық типтегі заманауи
ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас бөлігі болып
табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында шет тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре
отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық
құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты
бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту
болып табылады.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі. Шетел тілі
Постреквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен
лексикологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы В. Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің
қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында Д. Шет
тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби
шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін
дамыту.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: «Теория» ұғымы грек тілінде «зерттеймін» деген түсінікті береді. Ол педагогика
саласында тәрбие және оқытудың мәні , мақсаты , принциптері , мазмұны жайындағы көзқарастардың жүйесін
білдіреді. Бұл жүйе педагогикалық теорияның құрылымын анықтайды.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие методикасы немесе әдістемесі – тәрбие процесін оның мақсат-міндеттеріне
сай ұйымдастырудың көптеген амал-тәсілдерінің жиынтығы болып есептелінеді. Мақсат – бұл ғылыми түсінік,
ол белгілі бір әрекеттің түпкі нәтижесін сезіну деп түсіну керек.
Пререквизиттері: Педагогика, Психология
Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру, Кәсіби қазақ тілі
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Педагогика ғылымы тәрбиенің мақсатын жеке адамды жан жақты дамыту В.
әділетті қоғамды өз қолымен құратын және оны қорғай алатын азамат етіп тәрбиелеу деп қарастырады. С.
Тәрбие жеке тұлғаның санасына , мінез - құлқының дұрыс қалыптасуына әсер ететін құрал. D. Тәрбиехалықтың ғасырлар бойы жинақтап , іріктеп алған озық тәжірибесі мен ізгі қасиеттерін жас ұрпақтың бойына
сіңіру Е. олардың айналамен қарым-қатынасын, өмірге көзқарасын және соған сай мінез-құлқын қалыптастыру
құралы.
6.1 Модуль - Филологияға кіріспе
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Тіл біліміне кіріспе
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: «Тіл біліміне кіріспе» курсының басты мақсаты – тіл білімінің негізгі ұғымдар
жүйесімен және тілдік терминдермен таныстыру, тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні
жайлы түсінікті қалыптастыру және де студенттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс теориялық және практикалық екі бағытта жүргізіледі. Курстың
теориялық бөлімінде тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны,
басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәлімет беріледі, тілдің мәні мен
қызметі жайлы, тілдің шығуы мен дамуы жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салалары жайлы
түсінік беріледі.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі. Шетел тілі
Постреквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен
лексикологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл, таным, сана арасындағы қатынасқа қатысты тіл біліміндегі ғылыми
тұжырымдарды меңгереді. В. Тілдің анықтамасын, коммуникативтік, кумулятивтік номинативтік, танымдық
қызметтерін талдайды.С. Тілдерді жіктеу принциптері мен жіктемесін меңгереді. D. Қазақ тілінің
орфографиялық, орфоэпиялық заңдылықтарын меңгереді. Е. Тіл білімінің терминдерімен танысып, олардың
салаларын сипаттай біледі.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Ф.ғ.к., доцент Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалымзерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса
отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет
теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды
үйренеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті
сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет
туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.),Кеңес дәуіріндегі әдебиет, Қазіргі
әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В.өнердің қоғамдық
функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С.өнердің халықтығы, мазмұны мен
пішіні; D.композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е.көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары,
өлең құрылысын ашып көрсету
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілі диалектологиясы мен фонетикасы
Бағдарлама авторы: Беляева Л.В., Свиридова И.И.
Курсты оқытудың мақсаты: филолог-студенттерді дайындауда жалпы лингвистикалық танымын
қалыптастыру, олардың жүйесі туралы түсінігін кеңейту, диалектілік айырмашылықтар қазіргі заманғы орыс
говорларын салыстыру, қазіргі заманғы әдеби тіл, оның ерекшелігі туралы диалектілік нормалары туралы
ұғындыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: орыс ұлттық тілі екі түрдің негізгі жиынтығын білдіреді: әдеби және диалект.
Орыс диалектологиясы тірі сөйлеудің барлық күрделілігін, ал қазіргі орыс тілімен бірге ұлттық тілдің барлық
алуан түрлілігін көрсетеді.
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Пререквизиттері: Орыс тілі. Шетел тілі
Постреквизиттері: Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен
лексикологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. вокализм типтерін анықтау. Тоқыманың түрлерін ажырату: күшті,
орташа, диссимилятивті, ассимилятивті. В. сөйлеудің консонантты жүйесін сипаттай білу; дауыссыз дыбыстар
жүйесіндегі сандық және сапалық айырмашылықтарды анықтау. С. орыс тілінің морфологиялық жүйесінде
диалектілік ерекшеліктерді табу. D. диалект мәтіндеріндегі синтаксистік ерекшеліктерді табу. Е. диалект
лексикасы мен фразеологиясын диалект мәтіндерінде таба білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Халық ауыз әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі аға оқытушы Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қазақ халқының ежелгі ззаманнан бүгінгі күнге келіп жеткен ауыз әдебиетін
жанрлық классификациясы, көркемдік ерекшеліктері, ұлттық танымды айқындаушы салт-дәстүр мен әдетғұрып түрлерімен тығыз байланыстағы синкретикалық сипаты, қазақ халық ауыз әдебиеті, халық поэзиясы,
фольклордың утилитарлық (қолданбалы) функциясы, фольклорлық дәстүр туралы білім беру мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: фольклор, фольклортану, фольклортанушы, синкретизм, халық ауыз әдебиетін
жанрлық тұрғыда классификациялау, қазақ фольклорының халықтық сипаты, фольклордың өзге ғылымдармен
байланысы, тұрмыс-салт жырлары, халық лирикасы, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер, миф, әпсана,
хикаят, батырлар жыры, ғашықтық жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, айтыс, халық ақындарының
шығармашылығы, халық ауыз әдебиетінің көркемдік ерекшеліктері, т.б.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Қазақ әдебиетінің бастаулары, Хандық дәуірдегі әдебиет, Қазіргі қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ауыз әдебиеті мұраларының көп қырлы табиғаты мен туу, таралу, сақталу
ерекшеліктері; Жанрлардың классификациясы, жанрлық түрлердің бөліну жолдары; Рулық қоғамдағы
фольклордың тууы мен қалыптасуы және феодалдық қоғамдағы фольклор; Түркі қағанаты, орта ғасыр, қазақ
хандығы кезіндегі ауыз әдебиеті; Ескі-нанымдер және олардың фольклорға әсері; Тұрмыс-салт өлеңдерінің
жанрлық сипаттамасы мен анықтамасы; Кіші жанрдың жанрлық белгілері мен атқаратын функциясы; Халық
прозасы, жанрлық түрлері; Эпикалық жырлардың құрамы, жанрлық-стадиялық белгілеріне қарай жүйеленуі;
Айтыстың ерекшелігі, түрлері; Фольклор мен әдебиеттің өзара тектестігі бір-біріне әсер-ықпалын тұжырымдау;
Түркі халықтарының фольклорында ұқсастықтардың болу себептері. Жанрлық ұқсастықтар мен ортақ белгілер
туралы білімді меңгереді.
6.2 Модуль – Тіл біліміне және әдебиеттануға кіріспе
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Тілтану негіздері
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімі түсінігі, тіл білімі салалары, жазу, оның түрлері, орфография мен
орфоэпия, лексикология, фонетика, морфология, синтаксис мәселелері, тілдерді классификациялау жөнінде
білім беруді көздейді
Пәннің қысқаша мазмұны: Міндеттері: тіл білімінің негізгі ұғымдарымен танысыру; тіл білімінің салалары,
олардың нысаны мен мақсаты туралы білімді меңгерту; тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды ажырату;
тілдердің жіктелу, жіктеу принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игерту; студенттерлі тіл
білімінің салаларына сай ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасау.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы,Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық
жүйесі мен лексикологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің негізгі ұғымдарымен танысады В. Тіл білімінің салалары,
олардың нысаны мен мақсаты туралы білімді меңгереді; С. Тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды
ажыратады; D. Тілдердің жіктелу, жіктеу принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игереді. Е.
Студенттерлі тіл білімінің салаларына сай ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық әдебиеттанудың теориялық негіздері
Бағдарлама авторы: ф.ғ.д., АӨМУ профессоры А.Ш.Пангереев
Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық әдебиеттану негіздері әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшеліктері мен даму
заңдылықтарын, көркемдік әдіс, стиль, жанр мәселелерін т.б. қарастыруды; әдеби творчествоның табиғаты мен
қоғамдық функциясын зерттеу мен талдаудың методикасы мен методологиясын айқындауды; жазушының өмір
шындығын образды түрде бейнелеу ерекшеліктерін; шығарманың әдеби-көркемдік құрылымын, әдеби процесті
қарастыруды; әдеби өмірдің жалпы заңдылықтарын; алдымен жазушылардың творчествосын зерттеумен
айналысуды мақсат етеді.
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Пәннің қысқаша мазмұны: әдебиеттану ғылымы қалыптасуының дамуын, оның негізгі кезеңдерін,
концепциялары мен қазіргі заманғы үрдістерін; әдебиеттін өнердің түрі ретінде ерекшелігін және оның жалпы
ерекшеліктерін; адамның жеке және қоғамдық өміріндегі әдебиеттің алатын орнын, көркем әдебиеттің таныпбілерлік, сезім әрекетіне бой алдырғыш және творчестволық-жасампаздық табиғатын; көркем, әдеби образдар
ерекшелігін, көркем әдеби творчествоның тұрақты типологиялық бір түрін; авторлық сезім әрекетіне бой
алдырғыш түрлерін немесе мазмұн түрлерін батырлық, идиллиялық, сентиментальдық, романтикалық,
трагедиялық, күлдіргі түрлерін, әдеби жанрлар мен олардың түрлерін; әдеби дамудың нақты тарихи формалары
мен оның заңдылықтарын: жазушының творчестволық даралығын, көркем шығарманың біртұтастығын,
көркемдік жүйелерді, творчестволық әдістерді, әдеби бағыттарды, ағымдарды, стильдерді талдайды.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби шығармашылық, Әдебиет теориясы, Қазақ әдебиеті сынының тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер алған білімдерін көркем әдебиеттерді; жазушылар
творчествосын, әдеби бағытты, көркем әдісті, стильді; әдеби процестің нақты кезеңдерін; әлемдік әдебиеттің
қазіргі заманғы құбылыстарын (модернизм, постмодернизм) комплексті талдаған кезде қолданады.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы негіздері
Бағдарлама авторы: Беляева Л.В., Свиридова И.И.
Курсты оқытудың мақсаты: филолог-студенттерді дайындауда жалпы лингвистикалық танымын
қалыптастыру, олардың жүйесі туралы түсінігін кеңейту, диалектілік айырмашылықтар қазіргі заманғы орыс
говорларын салыстыру, қазіргі заманғы әдеби тіл, оның ерекшелігі туралы диалектілік нормалары туралы
ұғындыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: орыс ұлттық тілі екі түрдің негізгі жиынтығын білдіреді: әдеби және диалект.
Орыс диалектологиясы тірі сөйлеудің барлық күрделілігін, ал қазіргі орыс тілімен бірге ұлттық тілдің барлық
алуан түрлілігін көрсетеді.
Пререквизиттері: Қазақ тілі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. Ежелгі орыс әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. вокализм типтерін анықтау. Тоқыманың түрлерін ажырату: күшті,
орташа, диссимилятивті, ассимилятивті. В. сөйлеудің консонантты жүйесін сипаттай білу; дауыссыз дыбыстар
жүйесіндегі сандық және сапалық айырмашылықтарды анықтау. С. орыс тілінің морфологиялық жүйесінде
диалектілік ерекшеліктерді табу. D. диалект мәтіндеріндегі синтаксистік ерекшеліктерді табу. Е. диалект
лексикасы мен фразеологиясын диалект мәтіндерінде таба білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ фольклористикасының тарихы
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі аға оқытушы Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті-фольклорлық
мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етілді. Халық ауыз әдебиеті – әдеби мұра ғана емес, атабабамыз жүріп өткен жолдың тарихи тағдырын бейнелеген, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін кестелеген асыл
мұрасы.Ең алдыменен, фольклор мен халық ауыз әдебиеті атауларының мағыналық айырым жігін бірер сөзбен
ажыратып өтсек, фольклор-халық даналығынан пайда болған асыл дүниелердің жиынтығы болғандықтан пәнді
жүйелі түрде терең меңгеру мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта
отырып, оның өзіндік сыр-сипатын танытып, жастарға тағылым беру көзделді. Қазақ халқының ауыз әдебиетін
жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті туралы сан-салалы
зерттеу еңбектерді қамтиды.
Пререквизиттері: Ұлттық әдебиеттанудың теориялық негіздері, ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген
гуманитарлық пәндер
Постреквизиттері: 1900-1930 жылдардағы қазақ әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Халық ауыз әдебиеті ерте заманда пайда болған халықтың сарқылмас мол
мұрасының бір түрі.Қазақ халық ауыз әдебиеті – әдеби мұра ғана емес, ата-бабамыз жүріп өткен жолдың тарихи
тағдырын бейнелеген, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін кестелеген асыл мұрасы.Ең алдыменен, фольклор мен
халық ауыз әдебиеті атауларының мағыналық айырым жігін бірер сөзбен ажыратып өтсек, фольклор – халық
даналығынан пайда болған асыл дүниелердің жиынтығы болғандықтан қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілері мен
олардың әдеби маңызы
7.1 Модуль – Қазіргі қазақ, орыс тілдері және әлем әдебиеті
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әлем әдебиеті
Бағдарлама авторы: С.Ж.Ташимбаева, аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Әлем әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, олардың бірбірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-мәнін
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айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі дәуірден
бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби
мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем
шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне
қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистікимандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл
көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының
тұтастығын таныту.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлем әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білу В. өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады.С. оның қай тарихи-мәдени
өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. D. Шығармалардың жалпы
адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. Е. Әдеби шығармаларды оқу
теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады.
7.2 Модуль – Қазіргі қазақ,орыс тіл білімі мәселелері және шетел әдебиеті
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: С.Ж.Ташимбаева, аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандартқа сәйкес әлемдік әдебиет тарихының классикалық
үлгілеріне шолу жасау;Әлем әдебиетінің процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік
маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениеті мен байланыстыру;Әдебиеттегі басты әдіс пен
жанамалардың, ағымдардың өнертану мен әдебиеттану үшін әдістемелік бағыт екенін ескере отырып, оның
әрбір шығармадағы өзіндік сипаттамаларымен таныстыру; Студенттерді жеке шығармаларды талдап, жіктеуге,
жанрлардың типологиясын ажырата білуге, маңызды қорытынды түюге үйрету; Антикалық әдебиет тарихына
шолу жасай отырып, жалпы әдебиеттің бастау алу тарихын байыптау; Орта ғасырдағы шетел әдебиетінің басты
ерекшеліктеріне, жанрлық даму процесінен мәліметтер беру;Қайта өрлеу дәуірінің әлемдік әдебиет пен
мәдениет тарихының дамуындағы маңызын байыптай отырып, жекелеген әдебиеттердің дамуынан мәлімет
беру; ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы шетел әдебиетінің негізгі даму ерекшеліктеріне тоқталып, әлемдік үлгілерден
білім беру; ХІХ-ХХ ғасырлардағы шетел әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен білім беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Антика әдебиеті. Орта ғасырлардағы шетел әдебиеті. Қайта өрлеу дәуіріндегі
әдебиет ерекшелігі. ХҮІІ ғасырдағы шетел әдебиеті.XVIII ғасырдағы Батыс Еуропа әдебиеті. XVIII ғ. Итальян
әдебиеті XVIII ғасырдағы АҚШ әдебиеті. XVIII ғасырдағы неміс әдебиеті. XIX-XX ғасырлардағы әлем
әдебиеті. ХХ ғасыр басындағы әлем әдебиеті
Пререквизиттері: Қазақ фольклористикасының тарихы, Қазақ әдебиетінің бастаулары
Постреквизиттері: Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиеті, Тарихи поэтика, Қазақ әдебиеті сынының теориялық
мәселелері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдерін
үйренеді; жазушы шығармашылығын, әдеби шығармалардың қоғамдық маңызын және идеялық көркемдік
мазмұнын дамуының негізгі кезеңдерін көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарын этикалық және
ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу
принциптері мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық
ерекшеліктерін үйренеді; көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық және ғылымиәдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері
туралы білімдерін кеңейтеді.
6В01705 –Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті
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Кәсіби бағытталған шетел тілі
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7.1 Модуль - Қазіргі қазақ, орыс тілдері және фольклор,15 академиялық кредит
БП ТК
HAA 2104
Халық ауыз әдебиеті
3
БП ТК
KKTFL 2105
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
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БП ТК
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7.2 Модуль - қазіргі қазақ, орыс тіл білімі мәселелері,15 академиялық кредит
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Қазақ фольклористикасының тарихы
3
БП ТК
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Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы
3
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KOTLZh 2106
Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі
3
9.1 Модуль - Қазақ және орыс әдебиеті мәселелері,13 академиялық кредит
БП ТК
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Хандық дәуірдегі әдебиет
4
БП ТК
OT 2203
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4
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4
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4
БП ТК
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4
КП ТК
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Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІХ –ХХғғ)
4
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4
БП ТК
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4
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4
10.2. Модуль - Сөзжасам және білім беру менеджменті мәселелері,13 академиялық кредит
БП ЖК
BBM 2205
Білім берудегі менеджмент
4
БП ТК
KTMUSTM
Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру
4
2206
мәселелері
БП ТК
OTMUSTM
Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру
4
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мәселелері

3
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5
5
5
5
5
3
5
5
3

6. Модуль - Оқыту және тәрбие мәселелері
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филолог. ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Инклюзивті оқыту – барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін, ерекше
қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісінің дамуы. Инклюзивті оқыту
балалардың оқу үрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын өңдеуге
талпындырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Инклюзивтік білім беру - барлық балаларды жалпы білім үрдісіне толық енгізу
және әлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын
кедергілерді жоюға, ата - аналарын белсенділікке шақыруға, баланың түзеу - педагогикалық және әлеуметтік
қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік
қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни, жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқыту.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Тілтану негіздері
Постреквизиттері: Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Инклюзивті білім беруді саясатын меңгереді. В. Баланың түзеу педагогикалық және әлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау жасауды үйренеді. С. Қоршаған ортаның
балаларды жас ерекшеліктеріне және білімдік қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастырады.
D.Студенттер білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуды қолдана алады. Е. Инклюзивті оқытудың
ерекшеліктерін оқыту үдерісінде пайдалана алады.
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ тілін ЖББ оқыту әдістемесі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. ф.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің мазмұны мектепте оқылатын «Қазақ тілі»
пәнінің мазмұны мен құрылымын, оқу пәнінің бағдарламасын қазақ тілін оқыту құралдарының сипатын,
оқу-әдістемелік кешен түсінігін,оның құрамын,қазақ тілін оқытудағы қазіргі технологияларды,оқытудың әдістәсілдерін қамтиды.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілін ЖББ оқыту» - тарихы терең; ғылыми-теориялық тұжырымдары мен
заңдылықтары қалыптасқан; әдіснамалық негізі белгіленген; өзіндік ұстанымдары мен ережелері анық; білім
беру мен ілімді игерудің дәстүрлі әдістерімен қоса жаңа технологияның түрлерін де зерттеп – зерделейтін
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ғылым.Бұл жүйе бойынша студенттер қазақ тіліне арналған білім стандарттары, оқу бағдарламалары,
оқулықтар мен оқу құралдары және оқу-әдістемелік құралдармен танысып, бағыт алады.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Тілтану негіздері
Постреквизиттері: Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. пәнді оқытудың дидактикалық - технологиялық негіздерін меңгереді. В.
қазақ тілін оқытудың әдістері мен тәсілдері, жаттығулар жүйесі, дидактикалық материалдар мен құралдар,
тапсырмаларды т.б. пайдалануға арналған әдістеменің өзіндік ерекшеліктеріне сәйкес танытылады. С. Қазіргі
қазақ тілін оқытудың озық әдістемелік тәсілдерін, бағыттарын білу. D. Қазақ тілін оқытудың білім, білік,
дағдыларына сай қолдана білу. Е. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми
принциптерін білу, өзіндік тұжырым жасай алу
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби шет тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық типтегі заманауи
ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас бөлігі болып
табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында шет тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре
отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық
құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты
бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту
болып табылады.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Тілтану негіздері
Постреквизиттері: Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы В. Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің
қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында Д. Шет
тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби
шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін
дамыту,
7.1 Модуль - Қазіргі қазақ,орыс тілдері және фольклор
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Садуақас Н.А., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ
тілінің фонетикасы мен лексикология туралы теориялық білім беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс
жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына,
бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін
жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде
теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама
беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер,
жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік
бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер,
айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер,
жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз
төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес,
фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары,
фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер,
қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер)
туралы теориялық білімдері болуы.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Тілтану негіздері
Постреквизиттері: Қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық
заңдылықтарды игереді;С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; D.
Дыбыстар үндесімін, буын түрлерін,дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау
жасауға төселеді.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
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Бағдарлама авторы: Свиридова И.И.
Курсты оқытудың мақсаты: бұл курс лексика бөлімін зерттеуге бағытталған.
Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз лексикалық бірлік ретінде. Оны зерттеу аспектілері. Лексикалық мәні және
оның компоненттері. Лексикалық жүйе. Парадигматикалық және синтагматикалық қатынастар. Синонимдер,
омонимия, амонимия, конверсия. Лексиканың қалыптасуы тұрғысынан жіктелуі.
Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы, Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы
мен фонетикасы негіздері
Постреквизиттері: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелрі, Орыс әдебиеті тарихы
(ХІХ-ХХғғ)
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қарым-қатынас саласы мен жағдайына сәйкес сөйлеудің өзгеруі туралы
түсінікке ие болу. В. мектеп оқулықтары мен мектеп оқушыларына арналған ғылыми-көпшілік әдебиеттерді
теориялық және дидактикалық материалдарды беру ерекшелігі туралы білімді практикада қолдану. С.
оқушылардың жазбаша жұмыстарын сауатты тексеру; D. сөйлеу әрекетінің барлық түрлерін меңгеру;
Е.мектепте орыс тілін үйрету.
7.2 Модуль - Қазіргі қазақ,орыс тіл білімі мәселелері
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Сәдуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері
заңдылықтары жөнінде білім беруге арналған.
Пәннің қысқаша мазмұны: тілдің дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі –
дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына, бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы,
қоғамдық құбылыс
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Тілтану негіздері
Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
түрлерін,буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөніндегі
мәселелер туралы талдау жасай біледі; В. Қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі сингармонизм, дыбыстар үндестігі,
графика, әріп және әліпби, орфоэпия және орфография туралы практикалық талдау жасай алады;С.Сөздердің
жасалу тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды, сөз тудыру тәсілдерін меңгереді. D.Сөз
тұлғалары,сөз таптастыру принципі,сөз таптары туралы және оның лексика-семантикалық сипаттарын туралы
мағлұмат алады.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі
Бағдарлама авторы: Беляева Л.В., Свиридова И.И.
Курсты оқытудың мақсаты: жалпы заңдылықтарын ұйымдастыру лексика-фразеологиялық орыс тілінің
деңгейіне кіші жүйесі ретінде жалпы жүйесінің орыс тілі мен ерекшеліктері,оның жұмыс істеуі деңгейінде
курсты игерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Лексикология – орыс тілінің сөздік құрамы туралы ғылым. Лексикология пәні мен
міндеттері ғылым және оқу пәні ретінде. Тілдің жалпы түсінігі. Лексикалық қабаттар және шығу тегі бойынша
ерекшеленетін орыс лексикасының қабаттары.
Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы, Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы
мен фонетикасы негіздері
Постреквизиттері: Орыс әдебиеті, Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері
Оқытудың күтілетін нәтижелері: қазіргі орыс әдеби тілінің лексикалық жүйесі туралы материалды білу;
русистика теориясының негіздері; Лексикология теориясы саласындағы отандық және шетелдік дәстүрлерді
білу. Осы кезеңдегі орыс тілінің жағдайын ескере отырып, лингвистикалық сауатты, нақты лексикалық және
фразеологиялық құбылыстарын сипаттай білу; білікті, қазіргі ғылым терминдерінде кез келген жанрдағы
мәтіннің толық лексикологиялық талдауын жүргізу;филологтың көмекші анықтамалық құрал – саймандарыменең алдымен әр түрлі мақсаттағы лексикографиялық көздермен, соның ішінде оқытылатын тіл деңгейімен тығыз
байланысты мектеп лексикографиясымен кәсіби жұмыс істеу.
9.1 Модуль - Қазақ және орыс әдебиеті мәселелері
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Орыс әдебиеті (фольклор және Х VIІ ғ)
Бағдарлама авторы: Коробкова Т.В.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді XVIІ ғ. орыс әдебиетінің тарихымен, ортағасырлық поэтиканың
негіздерімен таныстыру, ежелгі орыс әдебиетінің аса маңызды ескерткіштерін талдау.
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Пәннің қысқаша мазмұны: бағдарлама ежелгі орыс әдебиеті мен мифологияның көрнекті туындыларының
тізімін қамтиды; тарихи-әдеби .шығармалардың рухани байлығын игеруге көмектесетін мәліметтер, теориялықәдеби ұғымдар. Оқу пәнінің негізі көркем шығармаларды оқыту болып табылады. Теориялық және тарихиәдеби білімдер, көркем шығармалардың тілі туралы білімдер студенттер үшін оқу құралы болып табылады.
Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Қазақ орыс тілінің лексикологиясы мен
фразеологиясы
Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі, ХІХ ғасыр орыс әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: ежелгі орыс әдебиетінің классикалық шығармаларының мазмұнын,
ортағасырлық поэтиканың негіздерін, жанрлық жүйені білу; ежелгі орыс әдебиетінің ескерткіштерін өз бетінше
талдай білу;ежелгі орыс тілінде ескерткіштерді оқу тәжірибесі (дағдылары) болу.
9.2 Модуль - Қазақ,орыс әдебиеті тарихы
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Ежелгі орыс әдебиеті
Бағдарлама авторы: Коробкова Т.В.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді Ежелгі Русь әдебиетінің ерекшеліктері мен дамуымен, оның тарихи
үдерістерімен және нақты дәуірдің мәдениетімен байланыстарындағы біртұтас және бірегей көркем жүйе
ретінде таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: курста фольклордың болмыс тәсілдері, фольклордың жанрлық жіктелуі, фольклор
поэтикасы, мифология және фольклор, тарих пен фольклордың арақатынасы, фольклор мен әдебиеттің
арақатынасы, ежелгі орыс әдебиеті ретінде Ежелгі орыс әдебиетінің негізгі ерекшеліктерін меңгерту.
Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы, Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы
мен фонетикасы негіздері
Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, Орыс әдебиеті тарихы (ХІХХХғғ)
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ежелгі орыс әдебиетінің классикалық шығармаларының мазмұнын,
ортағасырлық поэтиканың негіздерін, жанрлық жүйені, отандық медиевистердің ғылыми еңбектерін білу; В.
ежелгі орыс әдебиетінің ескерткіштерін өз бетінше талдау;С. ежелгі орыс тіліндегі ескерткіштерді оқу;D.
фольклор жанрларының негізгі белгілерін және олардың даму кезеңдерін білу, ауызша сөздік шығармаларының
поэтикасын білу;Е. фольклор шығармаларының мәтіндерін талдай білу,фольклордың әдебиеттен
айырмашылығын көру және олардың өзара байланысын білу.
10.1 Модуль - Морфология және білім беру менеджменті мәселелрі
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі
заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру, оның жүйесін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық-коммуникативтік, пән
бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере білу,
әлеуметтік-еңбек құзыреттілігі,теориялық білімді игеріп,практикалық дағды алуы керек.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы,Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі
мен лексикологиясы
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы,Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған белгілі
педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, В. өз пәнін оқытудың берілген мақсаттарына сәйкес оқу
қызметінің шарттарын өз бетінше құрастыра біледі С. іскери этика нормаларын сақтайды және мінез-құлықтың
этикалық және құқықтық нормаларын меңгереді; D. қазіргі ақпараттық технологиялар мен ақпарат жүйесіндегі
базалық білімді игереді Е. компьютер желілерімен жұмыс істей біледі, бағдарламалық құралдарды қолданады,
ақпараттар қорын жасайды және интернет ресурстарын пайдалануды білуде базалық білімді меңгереді.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: «Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып
кететін ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты
терең қамтуға тиіс.Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық
және практикалық мәселелер
қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі
грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі
туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және
сөздердің лексика- грамматикалық топтары.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика
семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму
үрдісін меңгеру
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі
мен лексикологиясы
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы, Бағалаудың өлшемдік технологиялары
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік,
тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым,
жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді
игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; D.Өз пікірлерін дәлелдей
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Бағдарлама авторы: Беляева Л.В.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді сөзжасам теориясымен, қарама-қайшы емес формада, тіл мен тіл
бірлігін ашатын, сөзжасам жүйесі мен сөзжасам (номинативті) үдерістерін, деривацияның жүйелікқұрылымдық және функционалдық аспектілерін, деривацияның функционалдық аспектілерін талдаудың
практикалық дағдылары мен дағдыларын дамыту, тіл жүйесіндегі және өндіріс динамикасындағы сөзжасам
бірліктері мен модельдерін талдаудың практикалық дағдыларын, морфемдік, сөзжасам, ономастологиялық және
этимологиялық талдаулардың дағдыларын дамыту,туынды сөздерді семантизациялау және оларды дұрыс
қолдану.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі орыс тілінің морфемикасы. "Морфема" және "морф" ұғымдарының
арақатынасы. Алломорфтар мен морфемдердің нұсқалары морфемдердің жіктелуі. Сөз деривациялық тұтас. Сөз
және туынды негіздері ұғымы. Туынды емес және туынды негіздер. "Туынды емес" және "туынды негіз"
терминдерінің мазмұны синхронды және тарихи сөзжасам. Сөздің әртүрлі дәрежесі. байланысты тамыры.
Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы, Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы
мен фонетикасы негіздері
Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, Орыс әдебиеті тарихы (ХІХғғ)
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер қазіргі орыс әдеби тілінің
сөзжасам жүйесін білуі керек;B.орыс тілінің морфемдік, сөзжасам, этимологиялық талдауын жасай білуі керек;
C. лингвистикалық әдебиетпен жұмыс істей білуі және морфемика және сөзжасам саласындағы қазіргі заманғы
лингвистикалық бағыттарда бағдарлай білуі керек; D. әдеби тілдің сөзжасам нормаларын білуі; орыс тіліндегі
морфемдік құраммен байланысты қателерді байқай білуі және түзете білуі керек. E. морфемика және сөзжасам
бірліктерінің сипаттамасында негізгі бағыттарды білу;орыс тіліндегі сөздердің құрылысы мен түзілу
заңдылықтарын түсіну.
10.2 Модуль - Сөзжасам және білім беру менеджменті мәселелрі
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Сөздердің жасалу тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды
үйрету тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі
грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі
туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және
сөздердің лексика- грамматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Сөз тудырудың теориялық мәселелерін, сөз тудыру тәсілдерін меңгерту.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі
мен лексикологиясы
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдің коммуникативтілігі толық көлемінде тек қарым-қатынас процесінде
ашылады. В. Тілдік құралдарды дұрыс игеру барысында әр студенттің сөйлеу, сөйлесу және жазу мәдениетіне
қатысты барлық мәселелер көрінеді.Тілді білу,меңгеру,суаттылық және қолдану мәдениеті-тілдің
коммуникативтік қызметіне негізделеді. С. Сөз жұмсау өнері «ауызша және жазбаша» және тілдің қатасымдық
(сөздің дұрыстығы, анықтығы, дәлдігі, қисындылығы) сапалары, жұрт алдында сөйлеу мәдениеті, пікірталас
және пікір таластыру мәдениеті жеке тұлғаны қалыптастыруда басты рөл атқарады. D.Сөздердің жасалу
тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды,сөз тудырудың теориялық мәселелерін, сөз тудыру
тәсілдерін меңгереді.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
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Пәннің атауы: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері
Бағдарлама авторы: Беляева Л.В.
Курсты оқытудың мақсаты: морфологияның өзекті мәселелері қазіргі орыс әдеби тілінің морфологиясын
тереңдете оқыту курсы болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі орыс әдеби тілінің морфологиялық жүйесі. Сөйлеу бөліктері және оларды
жіктеу принциптері. Орыс тілінің грамматикалық маңызы мен грамматикалық категориялары. Сөйлеу
бөліктерін қалыптастыру және қолдану ерекшеліктері.
Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен
фразеологиясы
Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, Орыс әдебиеті тарихы (ХІХғ)
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ауызша және жазбаша сөйлеуде дәлелді сөздерді қолдана білу, олардың
мәндерін сөзжасау түсініктерін құру;В. практикада туынды сөздерді құрастыру дағдыларын қолдану; С. әртүрлі
түрдегі морфемдік және сөзжасам сөздіктерін қолдану қабілеті болу, студенттердің орфографиялық
сауаттылығын жетілдіруге ықпал ету; D. теориялық мәліметтерді практикада қолдану дағдысын меңгеру: әр
түрлі сөйлеу бөліктерін сауатты морфологиялық талдау, тест түрінде оқыту тапсырмаларын орындау; E. жеке
оқу материалдарын талдаудың дағдылары мен қабілеттіліктерін меңгеру; лингвистикалық талдаудың
құрылымдық-семантикалық және функционалдық-коммуникативтік әдістерінің көмегімен нақты тілдік
материалды талдау.
6В01705 –Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(2)курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

6.1 Модуль - Бағалау және синтаксис мәселелері,11 академиялық кредит
БП ЖК
BOT 2101
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
3
5
БП ТК
KKTS 2102
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
3
5
БП ТК
KOTS 2103
Қазіргі орыс тілінің синтаксисі
3
4
6.2 Модуль – Өлшемдік технология және сөйлем құрылысы мәселелері,11 академиялық кредит
БП ЖК
BOT 2101
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
3
5
БП ТК
KKTZhRSS
Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі
3
5
2102
БП ТК
KOTZhRSS
Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі
3
4
2103
7.1 Модуль - Қазақ, орыс әдебиеті мәселелері,10 академиялық кредит
КП ТК
JTB 2104
Жалпы тіл білімі
3
5
КП ТК
OKA 2105
ХІХ -ХХғғ. қазақ әдебиеті
3
5
КП ТК
GOA 2106
ХІХ -ХХғғ. орыс әдебиеті
3
4
7.2 Модуль – Қазақ және орыс әдебиеті тарихы,10 академиялық кредит
КП ТК
KL 2104
Когнитивтік лингвистика
3
5
КП ТК
KAT 2105
Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.)
3
5
КП ТК
OAT 2106
Орыс әдебиеті тарихы (ХІХ-ХХғғ)
3
4
8.1 Модуль - Оқыту модульдік технологиялары,7 академиялық кредит
КП ТК
ВUMKTOIMT
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті 3
5
2107
модульдік технологиясы
КП ТК
BUMKAOIA
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың 3
5
2108
интерактивті әдістері
8.2 Модуль – Оқытудың жаңа технологиялары,7 академиялық кредит
КП ТК
BUMKTOIA
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті 3
5
2107
әдістері
КП ТК
BUMKAOJT
Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың жаңа 3
5
2108
технологиялары
6.1 Модуль - Бағалау және синтаксис мәселелері
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Бағалаудың өлшемдік технологиялары
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Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға оқыту нәтижесін бағалаудың қазіргі құралдары, білім беру
процесіндегі бағалаудың орны менн ролі, критериалдық бағалау технологиясының моделі жайында түсінік
беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу үдерісі келесі кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға және дамытуға
бағытталған: оқу-тәрбие үдерісін модельдей алады және оқыту тәжірбиесіндеоны жүзеге асыруға дайын;
ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін,тәсілдерін және құралдарын қолданады,
компьютермен жұмыс істеу дағдысы қалыптасқан, оның ішінде ауқымды компьютерлік желіні жетік меңгерген;
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушыларға бағалаудың түрлері және ұстанымдары жайында
мағлұмат беру; В. бағалау кезеңдері және инструменттерін талдата меңгерту; С. критериалдық кесте
рубрикаторлары, форматтық бағалау және суммалық (ішкі және сыртқы) бағалаудың ерекшеліктеррін
түсінндіру; D. оқу бағдарламасы және оқу жоспарынның (қысқа, орта, ұзақ) түрлері жайында ұғымдар
қалыптастыру; Е. портфолионың педагогикалық міндеттері, функциясы мен құрамы және оны қолданудың
білік- дағдыларын игерту.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф. ғ. к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп тұрақталған
көзқарас тұрғысынан танып білу,сипаттау;студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу;болашақ
мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр
Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға
қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып,ұйымдастыру біліктілігі.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас
жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В.
Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне
қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен
қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. D.
Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын
жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті
білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е. Лингвомәдени құзыреттілік студенттің
әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін
бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады
6.2 Модуль - Өлшемдік технология және сөйлем құрылысы мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф. ғ. к.,доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп тұрақталған
көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау;студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу;болашақ
мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық-студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға
қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық-студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас
жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В.
Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне
қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен
қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. D.
Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын
жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті
білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е. Лингвомәдени құзыреттілік студенттің
әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін
бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады.
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7.1 Модуль - Қазақ, орыс әдебиеті мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен
кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін
жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін
тереңдете түсуді көздейді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы.Бұл пәннің алдына қойған
міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның
өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында
қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен
әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде
алатын орнын, олармен байланысын анықтау
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық,
этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В. Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ
заңдылықтарды, С. тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің
қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D. Жалпы адамзаттық
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е.
этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі.
7.2 Модуль - Қазақ, орыс әдебиеті тарихы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Когнитивтік лингвистика
Бағдарламаны авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның
ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін
кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ
мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл
біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен
когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының –
негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы
тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент,Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу. В. Таным
теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы
арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D. Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін
меңгереді. Е. Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
8.1 Модуль - Оқыту модульдік технологиялары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә.,филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту.Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру;олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп, В. студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. D. Студенттер оқыту
технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е. білім мен ақпаратты игере
біледі.
8.2 Модуль – Оқытудың жаңа технологиялар
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептерінде қазақ тілін оқытудың интерактивті әдістері
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә.,филол.ғ.к.,аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру;олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратурА. пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп, В. студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С. Студенттердің әдістемелік
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. D. Студенттер оқыту
технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е. білім мен ақпаратты игере
біледі.
6В02301 – Цифрлық лингвистика

Пәндер коды

Пәндер атауы

5.1 Модуль - Білім беру, Кәсіпкерлік менеджмент негіздері,23 академиялық кредит
FiL 2107
Философия
3
BKN 2208
Бизнес және кәсіпкерлік негіздері
3
M 2209
Математика
4
ML 2210
Математикалық лингвистика
4
Өндірістік практика
4
5.2 Модуль - Жалпы білімділік пәндер,23 академиялық кредит
ЖБП МК
FiL 2107
Философия
3
ЖБП ТК
MN 2208
Менеджмент негіздері
3
БП ТК
MN 2209
Математика негіздері
3
БП ТК
MLN 2210
Математикалық лингвистика негіздері
4
БП ТК
Өндірістік практика
4
6. Модуль - Филология негіздері,18 академиялық кредит
БП ЖК
BOM 2212
Сөзжасамның өзекті мәселелері
3
БП ЖК
LP 2213
Лексика және фразеология
3
БП ЖК
ShA 2214
Шетел әдебиеті (антикалық-17 ғ)
3
БП ЖК
MOM 2215
Морфологияның өзекті мәселелері
4
7.1 Модуль – Қазіргі тіл білімі және әлемдік әдебиет мәселелері,16 академиялық кредит
БП ТК
KL 2216
Когнитивная лингвистика
3
БП ТК
ShA 2217
Шетел әдебиеті (18-19ғғ)
4
БП ТК
KShT 2218
Кәсіби шетел тілі
4
7.2 Модуль – Қолданбалы лингвистика және шетел әдебиеті мәселелері,16 академиялық кредит
БП ТК
KSN 2216
Қазақ әдебиеті (17-18ғғ)
3
ЖБП МК
ЖБП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

5
5
5
5
3
5
3
5
5
3
3
5
5
5
5
5
5
5

БП ТК
БП ТК

ShAT 2217
KBSh 2218

Шетел әдебиетінің тарихы (18-19ғғ)
Кәсіби бағытталған шетел тілі

4
4

5
5

5.1 Модуль - Білім беру,кәсіпкерлік менеджмент негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы:Бизнес және кәсіпкерлік негіздері
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Пәнінің бағдарламасында кәсіпкерлік іс-әрекеттің теориялық аспектілері,
ұйымдық формалары, қаржылық қамтамасыз ету көздері, бизнес-жоспарлау ережелері мен қағидалары,
компания бизнес- жоспарын жасау әдістері қарастырылған.
Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мақсаты – кәсіпкерлікті ұйымдастыру саласында студенттерді теориялық
және тәжірибелік біліммен қамтамасыз ету
Пререквизиттері: Шетел тілі. Қазақ тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Математика, математикалық лингвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақстандағы кәсіпкерлік іс-әрекеттің басым бағыттары бойынша білім
кешенін қалыптастыру В. бизнес-жоспар жасау С. кәсіпкерлік іс-әрекетті дұрыс жүргізу D. қаржылық
қамтамасыз ету көздері Е. тәжірибе жинақтауға көмектесу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы:Математика
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Математикалық әдістер ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін
шешуде үлкен роль атқарады. студенттердің математикалық есептерді зерттеу және оларды шешу әдістерін
игеру; студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешуде математикалық білімдерін қолдану дағдыларын
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Сондықтан математиканы оқытудың алдына келесі мақсаттар қойылады:
студенттердің математикалық және алгоритмдік ойлауын дамыту;
Пререквизиттері: Менеджмент негіздері, Бизнес және кәсіпкерлік негіздері
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы, Тіл тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. студенттердің математикалық есептерді зерттеу В. және оларды шешу
әдістерін игеру; С. студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешу В. Математика негіздері ғылым және оқу
пәні ретінде ұзақ уақыт қалыптасты және дамыды. Е. математикалық білімдерін қолдану дағдыларын
қалыптастыру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Математикалық лингвистика
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., ф.ғ.к.,доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Математикалық лингвистика пәнінің мақсаты: тіл білімін математикалық
ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ойөрісін кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық лингвистика-тіл білімінің математикалық тәсілдермен тілді
зерттейтін саласы. Студенттерге математикалық лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ мамандық
иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл біліміндегі
орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету.
Математикалық
лингвистика әдістері мен математикалық аппараттың көмегімен тілдің әр түрлі заңдылықтарын ашуға болады.
Белгілі бір заңдылықтарға бағынатын сөз бөлшектерінің кезектескен тізбектерін математика тұрғысында
зерттеу.
Пререквизиттері: Менеджмент негіздері, Бизнес және кәсіпкерлік негіздері
Постреквизиттері: Синтаксистің өзекті мәселелері, Тіл тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Математикалық лингвистика теориясының негізгі қағидаларын білу және
дәлелдеу.В. Математикалық лингвистика теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында
қолдану дағдысы.С. Ой, сана, тіл түтастығы арқылы тілдік қатынастарды меңгереді.D. Концепт түсінігін
ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін меңгереді.Е. Тіл теориясындағы математикалық
көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
5.2 Модуль - Жалпы білімділік пәндер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Менеджмент негіздері
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Әрбір адам ұйымдастырушылық және басқарушылық қатынастар жүйесінде өмір
сүреді.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Жыл өткен сайын бұл қатынастардың неғұрлым алуан түрлілігі келеңсіз
басқарушылық жағдайларға әкеледі. Сәйкесінше, бұл жауап берудің белгілі стратегиясын, дұрыс шешім
қабылдауды талап етеді.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Орыс тілі
Постреквизиттері: Математика, Математика негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қателікке ұрынбас үшін басқару теориясын, В. жалпы заңдар мен
қағидаларды білу қажет. С. Басқару мәнін, негізінен әлеуметтік басқаруды (адам әлеуметтік үрдіс ядросы
болғандықтан), D. оның ішкі құрылымын түсіну Е. білімді басқарудың толықтай картинасын жасауға
көмектеседі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Математика негіздері
Бағдарлама авторы: Есенова Г.С., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Математика негіздері ғылым және оқу пәні ретінде ұзақ уақыт қалыптасты және
дамыды.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оның даму кезеңдері Қазақстан Республикасы мектептік білім берудің
реформалаумен тығыз байланысты.
Пререквизиттері: Орыс тілі, Шет тілі
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика, Математика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. XX –шы ғасырдың 70-ші жылдарына дейін оқытылған арифметика курсы
В. өзіне алгебра және геометрия элементтерін біріктіре отырып, негізі болады. С. Математика негіздері пәні
педагогикалық ғылым саласы ретіндегі объектісі, D. пәні, міндеттері мен ғылыми-зерттеу әдістері, Е. оның
басқа ғылым салаларымен (философиямен, логикамен, математикамен, педагогикамен, психологиямен және
т.б) байланысты.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Математикалық лингвистика негіздері
Бағдарлама авторы: Бекниязова Д.Д.,оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Математикалық лингвистика негіздері пәнінің мақсаты: тіл білімін
математикалық ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы
студенттердің ой-өрісін кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық лингвистика негіздері - тіл білімінің математикалық
тәсілдермен тілді зерттейтін саласы. Студенттерге математикалық лингвистика ғылымы туралы түсінік беру;
болашақ мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму
бағытын, тіл біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету.
Математикалық лингвистика негіздерінің әдістері мен математикалық аппараттың көмегімен тілдің әр түрлі
заңдылықтарын ашуға болады. Белгілі бір заңдылықтарға бағынатын сөз бөлшектерінің кезектескен тізбектерін
математика тұрғысында зерттеу.
Пререквизиттері: Менеджмент негіздері, Бизнес және кәсіпкерлік негіздері
Постреквизиттері: Информатика және бағдарламаалау, Бағдарламалау негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Математикалық лингвистика негіздері теориясының негізгі қағидаларын
білу және дәлелдеу.В. Математикалық лингвистика негіздері теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен
кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D.
Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін меңгереді. Е. Тіл теориясындағы
математикалық көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
6. Модуль – Филология негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Сөзжасамның өзекті мәселелері
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілі сөзжасам жүйесінің негізгі заңдылықтары мен тәсілдерін, теориялық
түсінігі мен ішкі семантикалық құрылымына талдау жасай отырып кешенді түрде оқыту
Пәннің қысқаша мазмұны: Сөзжасамының өзекті мәселелері, қазақ тіліндегі сөзжасамдық процестерді,
сөзжасамның негізгі ұғымдары мен теориясын, сөзжасамдық тәсілдерді,сөзжасам нәтижесінде жасалатын
туынды сөздің мағынасын зерттейтін негізгі іргелі пән.Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәні тіл және әдебиет
мамандарын даярлау үшін оқытылатын лингвистикалық пәндердің негізгілерінің бірі.
Пререквизиттері: Тіл дамыту практикумы, Шетел тілі
Постреквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелері, Кәсіби шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Қазіргі қазақ сөзжасамының даму заңдылықтарын меңгереді. В. Сөз жасау
тәсілдерін игереді. С.Туынды сөз мағынасын талдау дағдысы қалыптасады. D.Сөзжасамдық процестерді
теориялық тұрғыдан негіздейді. Е. Қазіргі қазақ тілінің
сөзжасамы теориясын зерттеуші ғалымдар
тұжырымдарын біледі.
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лексика және фразеология
Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілінің сөздік құрамы халқымыздың басынан кешірген тарихынан,
тіршілік еткен кәсібінен, материалдық байлығы мен рухани қазынасынан мол мәлімет береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл құбылыстарын синхронды және диахронды тұғыдан қарастырады.
Лексикология ономастика ғылымдарымен де тығыз байланысты. Ономастика іштей антропонимика және
топонимика деген салаларға бөлінеді және ономастика нысандарын лексикология құрамында қарастырады.
Пререквизиттері: Тіл дамыту практикумы,Шетел тілі
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика, Математика негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер А.Мәтіннің фонетикалық және интонациялық құрылымын түсіндіре алады;
В.Мәнерлеп оқи алу, тілді тілдесім жағдайы мен қолданылатын аумағына сәйкес түрлендіреді; С. Оқушыларға
арналған ғылыми-танымдық әдебиеттер мен мектеп оқулықтарында теориялық және дидактикалық
материалдарды түсіндіру жолдарын анықтай алады. D. Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу заңдылығын
анықтай алу. Е.Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастыра біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел әдебиеті(антикалық-17ғ)
Бағдарлама авторы:аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандартқа сәйкес әлемдік әдебиет тарихының классикалық
үлгілеріне шолу жасау; Әлем әдебиетінің процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік
маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениеті мен байланыстыру; Әдебиеттегі басты әдіс пен
жанамалардың, ағымдардың өнертану мен әдебиеттану үшін әдістемелік бағыт екенін ескере отырып, оның
әрбір шығармадағы өзіндік сипаттамаларымен таныстыру; Студенттерді жеке шығармаларды талдап, жіктеуге,
жанрлардың типологиясын ажырата білуге, маңызды қорытынды түюге үйрету; Антикалық әдебиет тарихына
шолу жасай отырып, жалпы әдебиеттің бастау алу тарихын байыптау; Орта ғасырдағы шетел әдебиетінің басты
ерекшеліктеріне, жанрлық даму процесінен мәліметтер беру; Қайта өрлеу дәуірінің әлемдік әдебиет пен
мәдениет тарихының дамуындағы маңызын байыптай отырып, жекелеген әдебиеттердің дамуынан мәлімет
беру; ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы шетел әдебиетінің негізгі даму ерекшеліктеріне тоқталып, әлемдік үлгілерден
білім беру; ХІХ-ХХ ғасырлардағы шетел әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен білім беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Антика әдебиеті. Орта ғасырлардағы шетел әдебиеті. Қайта өрлеу дәуіріндегі
әдебиет ерекшелігі. ХҮІІ ғасырдағы шетел әдебиеті. Хүіііғасырдағы Батыс Еуропа әдебиеті. XVIII ғ. Итальян
әдебиеті.XVIII ғасырдағы АҚШ әдебиеті. XVIII ғасырдағы неміс әдебиеті. XIX-XX ғасырлардағы әлем
әдебиеті. ХХ ғасыр басындағы әлем әдебиеті
Пререквизиттері: Сөзжасамның өзекті мәселелері, Лексика және фразеология
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы, Тіл тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер А. Студенттерді жеке шығармаларды талдап, жіктеуге, жанрлардың
типологиясын ажырата білуге, маңызды қорытынды түюге үйрету;В. Антикалық әдебиет
тарихына шолу
жасай отырып, жалпы әдебиеттің бастау алу тарихын байыптау;С. Орта ғасырдағы шетел әдебиетінің басты
ерекшеліктеріне, жанрлық даму процесінен мәліметтер беру; D. Қайта өрлеу дәуірінің әлемдік әдебиет пен
мәдениет тарихының дамуындағы маңызын байыптай отырып, жекелеген әдебиеттердің дамуынан мәлімет
беру; ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы шетел әдебиетінің негізгі даму ерекшеліктеріне тоқталып, әлемдік үлгілерден
білім беру;E. ХІХ-ХХ ғасырлардағы шетел әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен білім беру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Морфологияның өзекті мәселелері
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер
қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі
грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі
туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және
сөздердің лексика- грамматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер.
Пререквизиттері: Сөзжасамның өзекті мәселелері, Лексика және фразеология
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы, Тіл тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер А. Тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз таптастыру мәселесі
т.б. мәселелер түсіндіреді. В. Сөз тұлғалары, сөз таптастыру принциптері және оның лексика-семантикалық
сипаттары туралы толық мағұлмат алып, оларды талдай біледі. С. Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу
заңдылығын анықтай алады; Е.Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастыра біледі.
7.2 Модуль - Қазіргі тіл білімі және әлемдік әдебиет мәселелері
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Когнитивтік лингвистика
Бағдарлама авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның
ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ойөрісін кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ
мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл
біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен
когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының –
негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы
тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.
Пререквизиттері: Тіл дамыту практикумы, Шетел тілі
Постреквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелері, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу.В. Таным
теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы
арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D. Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін
меңгереді. Е. Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел әдебиеті(18-19ғ)
Бағдарлама авторы:аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева
Курсты оқытудың мақсаты: Шетел әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, олардың бірбірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-мәнін
айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі дәуірден
бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби
мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем
шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне
қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистікимандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл
көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының
тұтастығын таныту.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білу В.өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады.С. оның қай тарихи-мәдени
өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. D. Шығармалардың жалпы
адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. Е. Әдеби шығармаларды оқу
теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби шетел тілі
Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби шет тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық типтегі заманауи
ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас бөлігі болып
табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында шет тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре
отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық
құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты
бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту
болып табылады.
Пререквизиттері: Шетел әдебиеті, Лексика және фразеология
Постреквизиттері: Синтаксистің өзекті мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы В. Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің
қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында Д. Шет
тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби
шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін
дамыту.
7.2 Модуль - Қолданбалы лингвистика және шетел әдебиеті мәселелері
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі
Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби бағытталған шетел тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық
типтегі заманауи ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас
бөлігі болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Кәсіби бағытталған шетел тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре
отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық
құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты
бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту
болып табылады.
Пререквизиттері: Шетел әдебиеті, Лексика және фразеология
Постреквизиттері: Синтаксистің өзекті мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы В. Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің
қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында D. Шет
тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби
шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін
дамыту.
6В02304 – Филология:қазақ филологиясы
Білім траекториялары: Қазақ филологиясы: журналистика: қазақ және қытй тілдерінде құжат жүргізу

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

5. Модуль – Жалпы білімдік пәндер,14 академиялық кредит
FiI 2107
Философия
3
5
IBB 2105
Инклюзивті білім беру
3
5
6. Модуль –Кәсіби тілдер,11 академиялық кредит
БП ЖК
KKT 2206
Кәсіби қазақ тілі
3
3
БП ЖК
KBShT 2207
Кәсіби бағытталған шет тілі
4
5
БП
Өндірістік практика
4
3
7.1 Модуль - Тіл білімінің теориялық және қолданбалы аспектілері,15 академиялық кредит (білім
траекториясы: қазақ филологиясы)
БП ТК
KKTLL 2201
Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
3
5
БП ТК
KKTMS 2202
Қазіргі қазақ тілі морфологиясы мен сөзжасамы
4
5
БП ТК
KKT 2203
Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі
4
5
7.2 Модуль – Журналистикаға кіріспе және кәсіби тілдер,15 академиялық кредит (Білім траекториясы;
журналистика)
БП ТК
ZhK 2201
Журналистикаға кіріспе
3
5
БП ТК
KTLMY 2202
Қазақ тіліндегі лексика-морфологиялық ұғымдар
4
5
БП ТК
JST 2203
Жай сөйлем теориясы
4
5
7.3 Модуль - Қазіргі қазақ тілі және қытай тіліне кіріспе,15 академиялық кредит (Білім траекториясы:
қазақ және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
БП ТК
KTK 2201
Қытай тіліне кіріспе (бастапқы деңгей)
3
5
БП ТК
LGN 2202
Лексикология және грамматика негізі
4
5
БП ТК
STC 2203
Сөз тіркесі синтаксисі
4
5
8.1 Модуль – Қазақ әдебиетінің тарихы,20 академиялық кредит (Білім траекториясы: қазақ
филологиясы)
БП ТК
EDA 2204
Ежелгі дәуір әдебиеті
3
5
БП ТК
KAT 2205
XY-XYIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы
4
5
БП ТК
KAT 2206
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
4
5
БП ТК
AAT 2207
Әлем әдебиетінің тарихы
3
5
8.2 Модуль – Қазақ және әлем әдебиеті,20 академиялық кредит (Білім тракториясы: журналистика)
БП ТК
KAB 2204
Қазақ әдебиетінің бастаулары
3
5
ЖБП МК
ЖБП ЖК
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БП ТК
HAD 2205
Хандық дәуірдегі әдебиет
4
5
БП ТК
ODKAT 2206
Отаршылдық дәуіріндегі қазақ әдебиетінің тарихы
4
5
БП ТК
ShAT 2207
Шетел әдебиетінің тарихы
3
5
8.3 Модуль – Қазақ және қытай әдебиеті,20 академиялық кредит (Білім тракториясы: Қазақ және
қытай тілдерінде құжат жүргізу)
БП ТК
EDKA 2204
Ежелгі дәуірден ХҮ ғасырға дейінгі қазақ әдебиеті
3
5
БП ТК
ZhP 2205
Жыраулар поэзиясы
4
5
БП ТК
ZZA 2206
Зар заман әдебиеті
4
5
БП ТК
KA 2207
Қытай әдебиеті
3
5
5. Модуль – Жалпы білімдік пәндер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру
Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті
білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту
мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған
мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым–қатынастың өзгеру эволюциясы.
Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы көмек көрсету. Арнайы білім беру мазмұнының
жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі
елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің
жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру
мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке
дамыта оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата–аналармен қарым–қатынас жасаудың тиімді
әдістері. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік–кәсіптік мекемелердегі оқу
–тәрбие процесін ұйымдастыру.
Пререквизиттері: Әлеуметік саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі педагогикалық пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B.
Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері туралы
білім көлемін қолдана біледі. C. Инклюзивті білім беру туралы білімдерді пайдалана біледі. D. Арнаулы көмек
қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін
меңгереді. Е. Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді.
6. Модуль – Кәсіби тілдер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби қазақ тілі
Бағдарлама авторы: Бекниязова Д.Д. , оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты «қазақ филологиясы» мамандарының мәдениетаралық
және кәсіби қарым-қатынастық құзіреттілігін базалық жеткіліктілікті, базалық стандарттық, жоғары- базалық
стандарттың деңгейлерінде қалыптастыру болып табылады. Мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынастық
құзіреттілік лингвистикалық (тілдік),
дискурсивтік (сөйлеу), мәдени-әлеуметтік және стратегиялық
құрылымдардан тұратын күрделі тұтастық болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қарым-қатынастың жазбаша формасын дамыту үшін тапсырмалар, «Қоғамдықкәсіби лексика және стилистикалық мәселелер», «Қазақ тілінің стилистикалық мәселелері мен қоғамдық-діни
лексикасы», қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын, жазбаша формасын дамыту үшін берілетін жағдаят
тақырыптары
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі, Құрмалас сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Лингвомәдени, ұлттық тілдік сананың лингвомәдени бейнесі мен
менталитеті ретінде өз мәдениеті негізінде үйренушіде «алғашқы әлемнің концептуалды бейнесін»
қалыптастырады; В. Қатысымдық тілді меңгерушінің қатысымдық емеурінін (ойын) жүзеге асырудың қабілеті
мен дайындығы ретінде түсіндіріледі; С. кәсіби-бағдарлы, болашақ кәсіби қызмет технологиясымен тікелей
байланысты сөйлеу және қатысымдық қызметінің барлық аспектілерінде қазақ тілін кәсіби меңгеру ретінде
анықталады; D. қарым-қатынастың ауызекі формасын дамытады; Е. Қарым-қатынастың жазбаша формасын
дамытады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шет тілі
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Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби бағытталған шетел тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық
типтегі заманауи ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас
бөлігі болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында шет тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре
отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық
құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты
бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту
болып табылады.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы, Кәсіби қазақ тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Семантикалық синтаксис
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы В. Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің
қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында Д. Шет
тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби
шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін
дамыту,
7.1 Модуль - Тіл білімінің теориялық және қолданбалы аспектілері(білім траекториясы: қазақ
филологиясы)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы курсының ең негізгі
мақсаты – қазақ тіл білімінің лексикология және фразеология саласы бойынша тыңдаушыларға жүйелі ғылымитеориялық білім беру, алған білімдерін практикалық және лабораториялық дәрежеде пысықтап, толықтырып
бекітіп отыру. Курстың басты міндеті – тыңдаушыларға қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы
туралы ғылыми-теориялық білім бере отырып, оның болашақта зерттелуге тиісті проблемаларына байланысты
тыңдаушыларды ғылыми ізденіске баулып, олардың шығармашылық ой-пікірін жетіліріп отыру. Пәннің
қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы – жоғары оқу орындарының филология факультеті
студенттеріне дәстүрлі түрде оқытылатын дербес пән. Ол қазіргі қазақ тілі толық курсымен тікелей байланыста
қарастырылады. Сондықтан қазақ тілінің генологиялық және типологиялық белгілеріне қысқаша шолу жасап,
қазақ тілінің түркі тілдерімен төркіндестігі, түркі тілдері ішінде алар орны, оның өзіне тән белгілері туралы
мәселелерді қамтиды. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы курсының негізгі зерттеу нысаны – сөз және оның
мағынасы., оның ұғыммен байланысы. Лексикология тілі білімінің семасиология, этимология, фразеология,
лексикография сияқты салаларымен тығыз байланысты болғандықтан, пәнді оқытуда олардың теориялық
мәселелері де қамтылады.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Қазақ тілінің фонетикасы
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Кәсіби қазақ тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Лексикология мен лексикографияның негізгі ұғымдарымен танысады; В.
Лексикология мен лексикографияның заңдылықтарды игереді; С. Лексикалық құбылыстарды ажыратып,
тілдегі орнын айқындауға төселеді; D. Сөз мағыналарының түрлерін ажыратады,сөздік түрлері мен
мақсаттарының игерілуін меңгереді; Е. Лексикалық талдау жасауға төселеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі морфологиясы мен сөзжасамы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін
ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең
қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады:
тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық
ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз),
қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексикаграмматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика
семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму
үрдісін меңгеру
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік,
тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым,
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жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді
игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; D.Өз пікірлерін дәлелдей
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
Постреквизиттері: Құрмалс сөйлем синтаксисі, Семантикалық синтаксис
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады; В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық,семантикалық,функциональдық тұрғыда талдайды; D. Лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады.
7.2 Модуль – Журналистикаға кіріспе және кәсіби тілдер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Журналистикаға кіріспе
Бағдарлама авторы: Б.Б.Утеулиев, аға оқытушы.
Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық баспасөз тарихы туралы сөз болғанда ежелгі түрік бітіктастарындағы
рухани мұрамызға соқпай өту өсте мүмкін емес. Бұл адамзат қоғамы әлі қағазды ойлап тауып, тәжірибеде
қажетіне жаратып, тұтынбаған дәуірге дейінгі ежелгі түріктердің бұқаралық ақпарат таратудың әдіс-тәсілдері
мен идеясын меңгерген бағзы өркениетінен мағлұмат береді. Тас кітаптардың пішіні мен түрлері. Сюжеттік
оқиға желісі мен жанрлық белгілері, көркемдік-идеялық мәні мен ақпараттық маңызы, жас мөлшерін анықтау
мен жүйелеу үшін полеографиялық, фонетикалық ерекшеліктерінен түсінік беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Еліміздің тәуелсіздік алуына байланысты соңғы он жылда қазақ
журналистикасының өткен тарихының «ақтаңдақ» тұстары қайта қаралып, кезінде ұлтшыл, байшыл,
алашордашыл деген нақақ жаламен жабылып қалған «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Жас
азамат», «Абай» сияқты газет – журналдар мен онда қызмет істеген, әр жылдары жарияланымдары жарық
көрген А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ә.Бөкейханұлы, М.Шоқай, Х.Досмұхамедұлы, Х.Ғаббасұлы,
Ә.Ермекұлы, С.Қожанұлы, Қ.Кемеңгерұлы сынды қазақ халқының біртуар зиялыларының қыруар мұралары
мен оқыту процесіне қарай ғылыми айналымға түсіп, өткен қоғамдық ойымыздың тарихын саралауға мүмкіндік
туды. Осы орайда Ұлттық баспасөз мәдениетін қалыптастыруға қосқан үлесі хақында тарихи құжаттарды
сөйлету, олардың шығармашылығындағы пішін мен түр, сюжеттік оқиға желісі мен жанрлық белгілері,
көркемдік идеялық мәні мен ақпараттық ерекшелігі жағынан мағлұмат беру бұл пәннің мақсаты болмақ.
Пререквизиттері: Журналистика тарихы.
Постреквизиттері: Әлем әдебиетінің тарихы, Шетел журналистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студент қазақ журналистикасының өзекті мәселелерін білуі, алған білімдерін
практикада қолдана білу, журналистиканың негізгі әдістерін меңгеру керек, теориялық талдау жасай алу, қазақ
журналистикасының тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін
түсіну, өзіндік пікір айта алу, негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.Журналистика
ғылымының қалыптасу және даму тарихы, журналистиканы қалыптастырушылар және олардың негізгі
еңбектері мен зерттеу салалары, журналистика ғылымына қатысты еңбектерді ғылыми саралау, ғылыми талдау
жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми сараптамалар жасауға дағдылану, өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
Постреквизиттері: Құрмалс сөйлем синтаксисі, Семантикалық синтаксис
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады; В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық,семантикалық,функциональдық тұрғыда талдайды; D. Лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жай сөйлем теориясы
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
Постреквизиттері: Құрмалс сөйлем синтаксисі, Семантикалық синтаксис
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады; В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық,семантикалық,функциональдық тұрғыда талдайды; D. Лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады.
8.1 Модуль – Қазақ әдебиетінің тарихы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ежелгі дәуір әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақғұн-түркілік әдеби мұраларымызды,олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел
билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық
мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін
үғындыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік
дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен
тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен
байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе,Риторика
Постреквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың бьасындағы қазақ
әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші
хан, хан сайлау мәселелері В. хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ
киізге көтеруді қарастыру С. фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар,
аңыздар, батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар
поэзиясы, жазба ақындар поэзиясы; D. Бұрын қарастырылмай немесе біржақты қарастырылып келген
әдебиеттің айтулы тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай білуі тиіс. Е. көркем
шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақғұн-түркілік әдеби мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел
билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық
мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін
үғындыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік
дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен
тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен
байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе
Постреквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы,
Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші
хан, хан сайлау туралы білім беру, B. хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық,
ақ киізге көтеру туралы мәліметтермен таныстыру C. фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата
сөздер, жұмбақтар, аңыздар, батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер туралы ақпарат беру D.
тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар поэзиясы, жазба ақындар поэзиясымен таныстыру. Е. оны қоғам
дамуымен өзектестіруге, жетілдіруге, жаңғыртуға тілдік білікітілігін арттырады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: PhD., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Кушкимбаева А.С.
Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениет талаптарына
сай оқыту.ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады.
ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен, қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра
оқыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ ғасыр әдебиет үлгісі түрі мол, сан жанрлы әдебиет. Олардың басты өкілдері:
ХІХ ғасыр әдебиетінің аса көрнекті өкілдері бостандық рухты жырлаған Махамбет, Шернияз, зар заман
әдебиетінің айтулы тұлғалары Дулат, Шортанбай, Мұрат, Әбубәкір, әйгілі айтыс ақындары мен атышулы салсерілер Біржан сал, Ақан сері, Әсет. Қисашыл ақындар, Қоқан езгісіндегі өңірдің әдебиет өкілдері Сүйінбай,
Майлықожа, Базар, жазба әдебиет өкілдері Абай, Ыбырай, Шоқан. ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен,
қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра отырып, ХІХ ғасыр әдебиетінің дәстүрлі
жыраулық және ақындық поэзиямен сабақтастығы, көркемдік-стильдік жалғастық мәселелері ғылымитеориялық баяндалады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды көркемдік ерекшелігіне қарай
саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау; В. ХIХ ғасырдағы әдеби
шығармалардың мәтіндерімен таныс болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа біледі. С. ХIХ
ғасырдағы әдеби шығармаларды тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихитипологиялық салыстыру негізінде ХIХ ғасырдағы ақын-жыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық
бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете біледі; Е. Пән бойынша қамтылатын әдеби
шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен
(зар заман, діни-исламдық, ағартушылық ағымдар) тектестігін және өзгешеліктерін саралайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әлем әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: PhD., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Кушкимбаева А.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Әлем әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, олардың бірбірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-мәнін
айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі дәуірден
бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби
мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем
шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне
қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистікимандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл
көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының
тұтастығын таныту.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлем әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білу В. өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады.С. оның қай тарихи-мәдени
өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. D. Шығармалардың жалпы
адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. Е. Әдеби шығармаларды оқу
теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады.
8.2 Модуль – Қазақ және әлем әдебиеті
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетінің бастаулары
Бағдарлама авторы: Ф.ғ.магистрі, аға оқытушы Ұлықпанова Ә.Ж.
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің классиктері М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, С.Мұқановтың
фольклортанушылық көзқарасының қалыптасуындағы фольклорлық дәстүр мен ортаның әсерін,
фольклортанудағы іргелі еңбектерін талдау. Олардың көркем шығармаларындағы фольклорлық жанрлардың
қолданылуын, фольклорлық сарындардың пайдалану барысы туралы ғылыми-тәжірибелік дағдыларын
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Фольклор және әдебиет байланысының теориялық мәселлеері, әдебиеттану
ғылымындағы фольклортану мәселлеері туралы ғылыми зерттеулер арнасы сөз болады. Фольклордың жазба
әдебиеттің негізі екендігі және оның жазба әдебиетке кірігуінің формалары айтылады. Қазақ әдебиетіңі
көрнекті өкілдерінің шығармашылығына шолу жасалып, олардың көркем шығармаларының фольклорлық
қырлары сараланады. Фольклорлық жанрлардың, фольклорлық сюжеттердің, фольклорлық кейіпкерлердің
бейнеленуі көркем шығармалары арқылы талданады.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы,Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдебиеттану, фольклортанудың ғылыми тарихымен таныс болады.
В)Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиет тарихы мен көркем туындыны
зерттеуге қажетті біліммен қаруланады.С. Әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдарды, категорияларды
теориялық тұрғыда терең игереді.D. Өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастырады. Әдеби
туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйренеді.Қазіргі әдебиеттанудың
өзекті мәселелерімен таныс болады.Теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.Зерттеу жұмысына
икем-дағдысы қалыптасады. Е. Кез келген жазушы шығармаларындағы фольклорлық дәстүрлерді танып, талдай
алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Хандық дәуірдегі әдебиет
Бағдарлама авторы: Аға оқытушы Тәшімбаева С.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тарихының аса бір елеулі кезеңі – қазақ хандығы тұсындағы қазақ сөз
өнерінің ең бір құдіретті қазынасы – жыраулар поэзиясының жасалғандығымен таныстыру; әдебиет сахнасынан
жыраулар орын алып, елдік пен ерлік мәселелерін көтере білгендігін көрсету; қазақ атымен аталатын
әдебиеттің жасай бастаған уақыты қазақ хандығы құрылған уақытпен сабақтастырылатынын ашып көрсету.
Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақ хандығының құрылу тарихы. Мәдениеті мен әдебиеті. Жыраулар
поэзиясының қалыптасуы. Жыраулық өнердің өзіндік ерекшеліктері. Жыраудың әлеуметтік тұлғасы. Жырау–
ақын. Жырау–сазгер.
Пререквизиттер: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе.
Постреквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы,
Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті бакалаврларына қазақ хандығы
дәуіріндегі әдебиет тиімді ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін меңгеру; В. кәсіби қабілеттеріне бағыт-бағдар беру;
С. қазақ әдебиеті пәнін оқытуда әдістемелік шеберлікті қалыптастыру; D. шығармашылық қабілетті жан-жақты
дамыту, шешендікке баулу; Е. әдебиет сахнасынан жыраулар орын алып, елдік пен ерлік мәселелерін көтере
білгендігін көрсету.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Отаршылдық дәуіріндегі қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: PhD., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Кушкимбаева А.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің ХІХ ғасырдағы кезеңін құрайтын мұраларды қазіргі заманғы
әлемдік өркениет талаптарына сай оқыту – пәннің негізгі мақсаты. Отаршылдық дәуірдегі (ХІХғ) қазақ әдебиеті
мұраларын қазіргі әлемдік өркениет талаптарына сай оқыту. Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы
туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады. Отаршылдық дәуір әдебиетін қоғамдық-әлеуметтік
оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра оқыту болып табылады. Көркем шығармаларды көркемдік
ерекшелігіне қарай саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау, мәтіндерімен таныс
болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа білу.
Пәннің қысқаша мазмұны: Отаршылық дәуірдегі қазақ әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір
кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи
сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастық мәселелері ғылыми-теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Сонымен
қатар кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланысты дамыған
ерекшеліктеріне де ғылыми баға беріледі. Әдебиет тарихында бұл ғасыр «Ұлттық сананың ояну» дәуірі ретінде
бағаланады. Дәстүрлі жыраулық поэзия, дәстүрлі айтыс өнері, зар заман ағымы, сал-серілер поэзиясы, тарихи
жырлар мен қисса-дастандар, Қоқан хандығы езгісіне қарсылық сарыныдағы әдебиет өкілдері, ағартушылықдемократиялық ағым өкілдерінің шығармашылығы қамтылады. Бұл кезең әдебиетінде қазақ көркемсөзінде зар
заман әдебиеті, айтыс, сал-серілер өнернамасы, еуропа үлгісіндегі жаңа әдебиет, аударма әдебиет, назира
әдебиет қатар жасады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
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Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Отаршылық дәуірдегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық
ерекшелігіне қарай саралай отырып талдау; В. әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті
айқындау. Жанрлық ізденістер көрінісін саралау.С. Отаршылық дәуір әдебиетінің әдеби шығармаларын
тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақынжыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып
көрсете біледі; Е. пән бойынша қамтылатын әдеби шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің
ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен (зар заман, діни-исламдық, ағартушылық ағымдар)
тектестігін және өзгешеліктерін саралайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандартқа сәйкес әлемдік әдебиет тарихының классикалық
үлгілеріне шолу жасау; Әлем әдебиетінің процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік
маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениеті мен байланыстыру; Әдебиеттегі басты әдіс пен
жанамалардың, ағымдардың өнертану мен әдебиеттану үшін әдістемелік бағыт екенін ескере отырып, оның
әрбір шығармадағы өзіндік сипаттамаларымен таныстыру; Студенттерді жеке шығармаларды талдап, жіктеуге,
жанрлардың типологиясын ажырата білуге, маңызды қорытынды түюге үйрету; Антикалық әдебиет тарихына
шолу жасай отырып, жалпы әдебиеттің бастау алу тарихын байыптау; Орта ғасырдағы шетел әдебиетінің басты
ерекшеліктеріне,жанрлық даму процесінен мәліметтер беру; Қайта өрлеу дәуірінің әлемдік әдебиет пен
мәдениет тарихының дамуындағы маңызын байыптай отырып, жекелеген әдебиеттердің дамуынан мәлімет
беру; ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы шетел әдебиетінің негізгі даму ерекшеліктеріне тоқталып, әлемдік үлгілерден
білім беру; ХІХ-ХХ ғасырлардағы шетел әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен білім беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Антика әдебиеті. Орта ғасырлардағы шетел әдебиеті. Қайта өрлеу дәуіріндегі
әдебиет ерекшелігі. ХҮІІ ғасырдағы шетел әдебиеті. Хүіііғасырдағы Батыс Еуропа әдебиеті. XVIII ғ. Итальян
әдебиеті. XVIII ғасырдағы АҚШ әдебиеті. XVIII ғасырдағы неміс әдебиеті.XIX-XX ғасырлардағы әлем
әдебиеті. ХХ ғасыр басындағы әлем әдебиеті
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Салыстырмалы әдебиеттану, Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдерін
үйренеді; В. жазушы шығармашылығын, әдеби шығармалардың қоғамдық маңызын және идеялық көркемдік
мазмұнын дамуының негізгі кезеңдерін көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарын этикалық және
ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; С. әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу
принциптері мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық
ерекшеліктерін үйренеді; D. көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық және ғылымиәдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; Е. әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері
туралы білімдерін кеңейтеді.
8.3 Модуль – Қазақ және қытай әдебиеті (Білім траекториясы: қазақ және қытай тілдерінде құжат
жүргізу)
Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ежелгі дәуірден ХҮ ғасырға дейінгі қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақғұн-түркілік әдеби мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел
билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық
мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін
үғындыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік
дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен
тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен
байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе,Риторика
Постреквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың бьасындағы қазақ
әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші
хан, хан сайлау мәселелері В. хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ
киізге көтеруді қарастыру С. фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар,
аңыздар, батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар
поэзиясы, жазба ақындар поэзиясы D. Бұрын қарастырылмай немесе біржақты қарастырылып келген әдебиеттің
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айтулы тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай білуі тиіс. Е. көркем шығарма тілі,
образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: Жыраулық поэзия
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Жыраулық поэзияның көркемдік ерекшелігі, көрнекті өкілдері туралы ғылыми
мағлұмат беру. Толғаулардың көркемдік ерекшелігі, құрылысы мен құрылымына талдау жасау арқылы
ерекшеліктерін ажырату.
Пәннің қысқаша мазмұны: Асан қайғы (XV ғ.), Қазтуған жырау (XV ғ.), Шәлгез Тіленшіұлы (XV ғ. екінші
жартысы – XVI ғ. бірінші жартысы), Доспамбет жырау (XVI ғ.), Жиембет жырау (XVII ғ.), Ақтамберді
Сарыұлы (XVIII ғ.), Үмбетей Тілеуұлы (XVIII ғ.), Бұқар жырау Қалқаманұлы, Көтеш ақын, Шал Құлекеұлы
(XVIII ғ.)
Пререквизиттер: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе
Постреквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы,
Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Болашақ маман иелеріне жыраулық поэзияның ғылыми-теориялық
жақтарын меңгерту; В. кәсіби қабілеттеріне бағыт-бағдар беру; студенттердің шығармашылық қабілеттерін
дамыту, шешендікке баулу; С. өлең құрлысын жан-жақты талдауға баулу. D. Өз заманының терең ойшылдары,
афористік-философиялық толғаулардың иесі, халқының қамқоры, ақылшы билері, дипломатиялық ахуал
орнатушы – жыраулар жайлы мәлімет алады. Е. Сөз – әрі өнер қаруы, әрі тәрбие қаруы екендігін түсініп,
толғауларда айтылған нақыл, өсиет сөздерді өмірде қолдана алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Зар заман әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Зар заман әдебиетінің дәуірлік ерекшеліктерін таныту, хандық дәуірдегі
жыраулық поэзия дәстүрінің жаңа арнадағы әдебиетке бет бұруындағы ерекшеліктерді айқындау, ақындық
поэзияның жыраулар поэзиясынан айырмашылығы мен бірлігінің ара-қатынасын сипаттау, дәуірдің өн
бойындағы отаршылық езгіге қарсы күрес сарынының бүкіл әдебиеттің негізгі сарынын құрағандығын
түсіндіру. Ұлт-азаттық күрес сарының әдебиеттегі көрінісі, дәстүрлі айтыс мазмұнының әлеуметтік сипатының
өзгеруі, өнерпаздық-сыршылдық ағымдағы әдебиет өкілдерінің шығармашылығы, зар заман ақындарының
әдеби мұрасындағы дәуірлік мәселелер, ағартушылық-демократиялық әдебиеттегі прогрессивтік идеялардың
көрінісінің маңызын саралау – «Зар заман әдебиеті» пәнінің мақсаты боп табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әдебиеті тарихының ең бір құнарлы, дәстүрі берік, мазмұны бай кезеңі ХІХ
ғасыр. М.Әуезов бұл ғасырды «Зар заман дәуірі» деп атады, соған сай әдебиеттану ғылымында бұл дәуір
әдебиетіне «Зар заман әдебиеті» деген атау берілді. Зар заман дәуірі үлкен құбылысты оқиғаларға да, күрделі де
шиеленісті әлеуметтік тартыстарға да толы болды. Зар заман әдебиеті те бұл кезеңде жаңа сапалық дәрежеге
көтерілді. Бұл кезең әдебиетінде қазақ көркемсөзінде зар заман әдебиеті, айтыс, сал-серілер өнернамасы, еуропа
үлгісіндегі жаңа әдебиет, аударма әдебиет, назира әдебиет қатар жасады. Зар заман әдебиетінің зерттелуі,
дамуы мен қалыптасуы, негізгі ерекшеліктері, жаңа әдебиет үлгілері оқытылады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Зар заман әдебиетіндегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық
ерекшелігіне қарай саралай отырып талдау; В. әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті
айқындау.Жанрлық ізденістер көрінісін саралау. С. Зар заман әдебиетінің көркем шығармаларын тақырыптық,
жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақын-жыраулар
поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете
біледі.Е. Зар заман дәуіріндегі қазақ әдебиетінің әлемдік озық көркемдік әдістермен, жанрлық-стильдік
шеберлік үлгілерімен үндестігіне де айрықша назар аударып талдайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай әдебиеті
Бағдарлама авторы: аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева
Курсты оқытудың мақсаты: Әр дәуірдегі көрнекті ақын, жазушылармен үздік қалам- қайраткерлерін толық
біліп, әр қоғамдық дәуірдің әдебиетке жасаған ықпалын ұғынып, оқитын елдің әдебиетін білу арқылы өз
еліңнің әдебиет тарихына көз жүгірту.Әдебиетін білу арқылы сол елдің мәдениетін, тарихын, этнографиясын,
салт-дәстүрін білу.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби қозғалысы қоғамға оңтайлы ықпал етіп, түпкі мақсаты – ұлт ғұмырын
ұзартуға, мәдени дамытуға қызмет етеді. Қытай әдебиеті ақиқат биігінен зерделеу өткеннің сабағын,
тағылымын игере отырып, бүгінгі міндетті кешенді анықтау үшін, ертеңге нық қадам жасау үшін қажет.
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Қытай әдебиеті шығармашылық, азаттық, ғылыми ізденістерге жаңа өріс ашады. қоғамдық-әдеби саладағы
ғалымдардың мүлде жаңа методологиялық ұстанымдарға көшуіне, тақырып аясын кеңейтуіне негізін қалады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті; Әдебиеттануға кіріспе
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиеті, Қазіргі қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттердің антикалық әдебиет
кезеңдеріне тарихи-нақты талдау, В. тұңғыш әдеби жанрлардың қалыптасуына, даму жолына, көрнекті
авторлар шығармашылығының көркемдік шеберлік үлгілерін ашу жөнінде түсініктері болуы С. ежелгі қытай
әдебиетінің жанрлық әдебиетінің қалыптасу ерекшеліктерін білу. D.Әдебиеттанудың ғылым ретіндегі
ерекшелігін саралай білу Е. көркем әдебиеттің табиғатын тану, көркем шығарманы сюжеттік, композициялық
және идеялық құндылықтарына байланысты
6В02304 – Филология:қазақ филологиясы
Білім траекториялары: Қазақ филологиясы: журналистика: қазақ және қытй тілдерінде құжат жүргізу

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(3)курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

5. Модуль – Кәсіби тілдер және кәсіпкерлік негізі,11 академиялық кредит
БП ЖК
KKT 2201
Кәсіби қазақ тілі
3
5
ЖБП ТК
KBN 2102
Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
3
5
БП
Өндірістік практика
4
1
6.1 Модуль – Тіл білімінің теориялық және қолданбалы аспектілері,20 академиялық кредит (білім
траекториясы: қазақ филологиясы)
БП ТК
KKTFL 2203
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
3
5
БП ТК
KKTSMM 2204 Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам және морфология мәселесі
3
5
БП ТК
TBJSS 2205
Тіл білімінің жай сөйлем синтаксисі
4
5
БП ТК
KSS 2206
Құрмалс сөйлем синтаксисі
4
5
6.2 Модуль - Журналистикаға кіріспе және кәсіби тілдер,20 академиялық кредит (білім траекториясы:
журналистика)
БП ТК
KKTLL 2201
Қазақ тілінің фонетика мен лексикографиясы
3
5
БП ТК
KTSM 2204
Қазақ тілінің сөзжасамы және морфологиясы
3
5
БП ТК
JK 2205
Журналистикаға кіріспе
4
5
БП ТК
KTBJKSKSS
Қазақ тіл біліміндегі жай сөйлем және құрмалас сөйлем
4
5
2206
синтаксисі
6.3 Модуль – Қазіргі қазақ тілі және қытай тіліне кіріспе,20 академиялық кредит (білім траекториясы:
қазақ және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
БП ТК
TBFL 2203
Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы
3
5
БП ТК
TBSM 2204
Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
3
5
БП ТК
KTK 2205
Қытай тіліне кіріспе (бастапқы деңгей)
4
5
БП ТК
KKTJKSM
Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі
4
5
2206
7.1 Модуль - Қазақ әдебиетінің тарихы,29 академиялық кредит (Білім траекториясы: қазақ
филологиясы)
БП ТК
EDA 2207
Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы
3
5
БП ТК
HAD 2208
Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті
3
5
БП ТК
KAT 2209
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
4
4
БП ТК
KAT 2210
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы
4
5
БП ТК
KAT 2211
ХХғ. ІІж қазақ әдебиетінің (1940-1980 жж)
4
5
БП ТК
KAST 2212
Қазақ әдебиеті сынының тарихы
4
5
7.2 Модуль – Қазақ әдебиетінің даму кезеңдері мен журналистика түрі,29 академиялық кредит (білім
траекториясы: журналистика)
БП ТК
EDA 2207
Ежелгі дәуір әдебиеті
3
5
БП ТК
JP 2208
Жыраулар поэзиясы
3
5
БП ТК
ODKAT 2209
Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы
4
4
БП ТК
KAT 2210
1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
4
5
БП ТК
KDA 2211
Кеңес дәуіріндегі әдебиет
4
5
БП ТК
TRG 2212
Телерадиожурналистика
4
5
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7.3 Модуль – Қазақ әдебиеті мен қытай тілі негізі,29 академиялық кредит (Білім траекториясы: қазақ
және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
БП ТК
KAB 2207
Қазақ әдебиетінің бастаулары
3
5
БП ТК
KAT 2208
ХҮ-ХІІІғғ қазақ әдебиетінің тарихы
3
5
БП ТК
ZZA 2209
Зар заман әдебиеті
4
4
БП ТК
KAT 2210
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940жж)
4
5
БП ТК
UOSSKZhKAT Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ
4
5
2211
әдебиетінің тарихы
БП ТК
KKT 2212
Кәсіби қытай тілі
4
5
5. Модуль - Кәсіби тілдер және кәсіпкерлік негізі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби қазақ тілі
Бағдарлама авторы: Бекниязова Д. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: Курстың негізгі мақсаты «қазақ филологиясы» мамандарының мәдениетаралық
және кәсіби қарым-қатынастық құзіреттілігін базалық жеткіліктілікті, базалық стандарттық, жоғары- базалық
стандарттың деңгейлерінде қалыптастыру болып табылады. Мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынастық
құзіреттілік лингвистикалық (тілдік),
дискурсивтік (сөйлеу), мәдени-әлеуметтік және стратегиялық
құрылымдардан тұратын күрделі тұтастық болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қарым-қатынастың жазбаша формасын дамыту үшін тапсырмалар, «Қоғамдықкәсіби лексика және стилистикалық мәселелер», «Қазақ тілінің стилистикалық мәселелері мен қоғамдық-діни
лексикасы», қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын, жазбаша формасын дамыту үшін берілетін жағдаят
тақырыптары
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі, Құрмалас сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Лингвомәдени, ұлттық тілдік сананың лингвомәдени бейнесі мен
менталитеті ретінде өз мәдениеті негізінде үйренушіде «алғашқы әлемнің концептуалды бейнесін»
қалыптастырады; В. Қатысымдық тілді меңгерушінің қатысымдық емеурінін (ойын) жүзеге асырудың қабілеті
мен дайындығы ретінде түсіндіріледі; С. кәсіби-бағдарлы, болашақ кәсіби қызмет технологиясымен тікелей
байланысты сөйлеу және қатысымдық қызметінің барлық аспектілерінде қазақ тілін кәсіби меңгеру ретінде
анықталады; D. қарым-қатынастың ауызекі формасын дамытады; Е. Қарым-қатынастың жазбаша формасын
дамытады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы
инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту
Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес
туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың ғылым мен білім,
өндіріс салаларында инновациялық ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға ықпал
етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту, креативті
ойлау,бизнес жоспар құрастыру және т.с.
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі
Постреквизиттері: Арнайы филологияға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік
факторларын біледі. В. Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық)
қолданады C. Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау мүмкіндігі
болады. D. Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E. Осы саладағы технологиялар мен
сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді.
6.1 Модуль - Тіл білімінің теориялық және қолданбалы аспектілері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Садуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ
тілінің фонетикасы мен лексикология туралы теориялық білім беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс
жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына,
бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін
жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
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түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде
теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама
беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер,
жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік
бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер,
айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер,
жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз
төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес,
фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары,
фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер,
қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер)
туралы теориялық білімдері болуы.Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен лексикология, фонема, вариант,
вариация, фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын,
дыбыстар тіркесі, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б.
теориялық заңдылықтары туралы
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық
заңдылықтарды игереді; С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; D.
Дыбыстар үндесімін,буын түрлерін,дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау
жасауға төселеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфология мәселесі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: «Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып
кететін ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары,жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты
терең қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер
қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі
грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі
туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және
сөздердің лексика- грамматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика
семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму
үрдісін меңгеру
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі
Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік,
тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым,
жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді
игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; D.Өз пікірлерін дәлелдей
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл білімінің жай сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасам және морфология мәселесі
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Аударма теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады, В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдап, лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады. D. Лингвистикалық терминологияны меңгереді. E. Оқытудың үздік заманауи
технологиялары мен қазіргі қазақ тілі синтаксисі бойынша тың зерттеулер туралы кеңнен мағлұмат алып, оны
практика барысында оңтайлы пайдалана білуді игереді.
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа
зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер,
зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп
компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін.
Пререквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ
синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми
жүейсін игереді.
6.2 Модуль - Журналистикаға кіріспе және кәсіби тілдер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикографиясы
Бағдарлама авторы: Садуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ
тілінің фонетикасы мен лексикология туралы теориялық білім беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс
жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына,
бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін
жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде
теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама
беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер,
жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік
бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер,
айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер,
жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз
төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес,
фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары,
фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер,
қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер)
туралы теориялық білімдері болуы.Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен лексикология, фонема, вариант,
вариация, фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын,
дыбыстар тіркесі, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б.
теориялық заңдылықтары туралы
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Тіл білімінің жай сөйлем синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық
заңдылықтарды игереді; С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; D.
Дыбыстар үндесімін, буын түрлерін, дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау
жасауға төселеді
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін
ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең
қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады:
тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық
ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз),
қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексикаграмматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика
семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму
үрдісін меңгеру
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби бағытталған шет тілі
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Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Тіл білімінің жай сөйлем синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік,
тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым,
жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді
игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; Д.Өз пікірлерін дәлелдей
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Журналистикаға кіріспе
Бағдарлама авторы: Б.Б.Утеулиев, аға оқытушы.
Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық баспасөз тарихы туралы сөз болғанда ежелгі түрік бітіктастарындағы
рухани мұрамызға соқпай өту өсте мүмкін емес. Бұл адамзат қоғамы әлі қағазды ойлап тауып, тәжірибеде
қажетіне жаратып, тұтынбаған дәуірге дейінгі ежелгі түріктердің бұқаралық ақпарат таратудың әдіс-тәсілдері
мен идеясын меңгерген бағзы өркениетінен мағлұмат береді. Тас кітаптардың пішіні мен түрлері. Сюжеттік
оқиға желісі мен жанрлық белгілері, көркемдік-идеялық мәні мен ақпараттық маңызы, жас мөлшерін анықтау
мен жүйелеу үшін полеографиялық, фонетикалық ерекшеліктерінен түсінік беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Еліміздің тәуелсіздік алуына байланысты соңғы он жылда қазақ
журналистикасының өткен тарихының «ақтаңдақ» тұстары қайта қаралып, кезінде ұлтшыл, байшыл,
алашордашыл деген нақақ жаламен жабылып қалған «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Жас
азамат», «Абай» сияқты газет – журналдар мен онда қызмет істеген, әр жылдары жарияланымдары жарық
көрген А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ә.Бөкейханұлы, М.Шоқай, Х.Досмұхамедұлы, Х.Ғаббасұлы,
Ә.Ермекұлы, С.Қожанұлы, Қ.Кемеңгерұлы сынды қазақ халқының біртуар зиялыларының қыруар мұралары
мен оқыту процесіне қарай ғылыми айналымға түсіп, өткен қоғамдық ойымыздың тарихын саралауға мүмкіндік
туды. Осы орайда Ұлттық баспасөз мәдениетін қалыптастыруға қосқан үлесі хақында тарихи құжаттарды
сөйлету, олардың шығармашылығындағы пішін мен түр, сюжеттік оқиға желісі мен жанрлық белгілері,
көркемдік идеялық мәні мен ақпараттық ерекшелігі жағынан мағлұмат беру бұл пәннің мақсаты болмақ.
Пререквизиттері: Журналистика тарихы.
Постреквизиттері: Әлем әдебиетінің тарихы, Шетел журналистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студент қазақ журналистикасының өзекті мәселелерін білуі, алған білімдерін
практикада қолдана білу, журналистиканың негізгі әдістерін меңгеру керек, теориялық талдау жасай алу, қазақ
журналистикасының тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін
түсіну, өзіндік пікір айта алу, негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.Журналистика
ғылымының қалыптасу және даму тарихы, журналистиканы қалыптастырушылар және олардың негізгі
еңбектері мен зерттеу салалары, журналистика ғылымына қатысты еңбектерді ғылыми саралау, ғылыми талдау
жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми сараптамалар жасауға дағдылану, өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тіл біліміндегі жай сөйлем және құрмалас сөйлем синтаксисі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ.,ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту. Қазіргі қазақ әдеби тілінің синтаксистік
жүйесін ғылымда әбден зерттеліп тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл
нормасын игеруіне көмектесу; болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу
шарттары,сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай
сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.
Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас жасауға қабілеттілігі және әлеуметтікмәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.
Пререквизиттері: Қазақ тілінің фонетика және лексикографиясы, Қазақ тілінің сөзжасамы және морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады, В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдап, лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады. D. Лингвистикалық терминологияны меңгереді. E. Оқытудың үздік заманауи
технологиялары мен қазіргі қазақ тілі синтаксисі бойынша тың зерттеулер туралы кеңнен мағлұмат алып, оны
практика барысында оңтайлы пайдалана білуді игереді.
6.3 Модуль - Қазіргі қазақ тілі және қытай тіліне кіріспе
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы
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Бағдарлама авторы: Садуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ
тілінің фонетикасы мен лексикология туралы теориялық білім беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс
жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына,
бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін
жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен
түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде
теориялық білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама
беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер,
жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік
бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер,
айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер,
жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз
төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес,
фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары,
фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер,
қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер)
туралы теориялық білімдері болуы.Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен лексикология, фонема, вариант,
вариация, фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын,
дыбыстар тіркесі, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б.
теориялық заңдылықтары туралы
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі, Тіл білімінің жай сөйлем
синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық
заңдылықтарды игереді; С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; D.
Дыбыстар үндесімін, буын түрлерін, дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау
жасауға төселеді
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін
ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең
қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық және практикалық мәселелер қарастырылады:
тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық
ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз),
қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексикаграмматикалық топтары.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз
таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика
семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму
үрдісін меңгеру
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі, Тіл білімінің жай сөйлем
синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік,
тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым,
жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді
игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;D. Өз пікірлерін дәлелдей
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тіліне кіріспе(бастапқы деңгей)
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
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Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ.,ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту. Қазіргі қазақ әдеби тілінің синтаксистік
жүйесін ғылымда әбден зерттеліп тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл
нормасын игеруіне көмектесу; болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем мәселесі жай сөйлем
синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері,
сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем
мүшелері, оның түрлері.Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас жасауға
қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік
нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады, В. Қазақ тілінің синтаксистік
бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің
құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдап, лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік
тұжырым жасай алады. D. Лингвистикалық терминологияны меңгереді.E. Оқытудың үздік заманауи
технологиялары мен қазіргі қазақ тілі синтаксисі бойынша тың зерттеулер туралы кеңнен мағлұмат алып, оны
практика барысында оңтайлы пайдалана білуді игереді.
7.1 Модуль - Қазақ әдебиетінің тарихы(Білім траекториясы: қазақ филологиясы)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы
Бағдарлама авторы: Рысмаганбетова Г. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық және тәжірибелік базасын арнайы даярлау студенттеріне
арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша тұтас тарихи әдеби ұсыну және қолдану алынған білімді.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазақ халқының фольклоры. Қазақ халқының ауызша шығармашылығының
жанрлық құрамы, ерекшелігі және өзгешелігі. Ежелгі қазақ әдебиеті. 6-8 ғасырлардағы ерте ескерткіштер.
Негізгі шығармалар және олардың авторлары. Ерте орта ғасырдағы қазақ әдебиеті. Осы кезеңдегі
шығармалардың поэтикалық жүйесі мен идеялық-тақырыптық бағыты. Қазақ әдебиеті 15 - 17 ғасырлар. Поэзия
жырау. Қазақ әдебиеті 18 - 19 ғасырлар. Тарихи және идеялық-тақырыптық ерекшелігі. ЗарЗаман ағымының
әдебиеті. Осы дәуір өкілдерінің эсхатологиялық санасының бастауы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, XIX-XX ғғ. шетел әдебиеті.
Постреквизиттері: әдебиет теориясы, магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ әдебиетінің тарихи-әдеби үрдісінің бөлінген кезеңдері мен
кезеңдерін білу;B. Қазақстанның қоғамдық өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланысты білу;C. қазақ
әдеби үрдісінің дамуының негізгі заңдылықтарын білу;D. классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен
проблематикасын білу;E. әдеби ескерткіштердің көркемдік ерекшелігін білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы: Рысмаганбетова Г. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық және тәжірибелік базасын арнайы даярлау студенттеріне
арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша тұтас тарихи әдеби ұсыну және қолдану алынған білімді.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазақ халқының фольклоры. Қазақ халқының ауызша шығармашылығының
жанрлық құрамы, ерекшелігі және өзгешелігі. Ежелгі қазақ әдебиеті. 6-8 ғасырлардағы ерте ескерткіштер.
Негізгі шығармалар және олардың авторлары. Ерте орта ғасырдағы қазақ әдебиеті. Осы кезеңдегі
шығармалардың поэтикалық жүйесі мен идеялық-тақырыптық бағыты. Қазақ әдебиеті 15 - 17 ғасырлар. Поэзия
жырау. Қазақ әдебиеті 18 - 19 ғасырлар. Тарихи және идеялық-тақырыптық ерекшелігі. ЗарЗаман ағымының
әдебиеті. Осы дәуір өкілдерінің эсхатологиялық санасының бастауы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, XIX-XX ғғ. шетел әдебиеті.
Постреквизиттері: әдебиет теориясы, магистратура пәндері

80

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ әдебиетінің тарихи-әдеби үрдісінің бөлінген кезеңдері мен
кезеңдерін білу;B. Қазақстанның қоғамдық өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланысты білу;C. қазақ
әдеби үрдісінің дамуының негізгі заңдылықтарын білу;D. классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен
проблематикасын білу;E. әдеби ескерткіштердің көркемдік ерекшелігін білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: PhD., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Кушкимбаева А.С.
Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениет талаптарына
сай оқыту.ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады.
ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен, қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра
оқыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ ғасыр әдебиет үлгісі түрі мол, сан жанрлы әдебиет. Олардың басты өкілдері:
ХІХ ғасыр әдебиетінің аса көрнекті өкілдері бостандық рухты жырлаған Махамбет, Шернияз, зар заман
әдебиетінің айтулы тұлғалары Дулат, Шортанбай, Мұрат, Әбубәкір, әйгілі айтыс ақындары мен атышулы салсерілер Біржан сал, Ақан сері, Әсет. Қисашыл ақындар, Қоқан езгісіндегі өңірдің әдебиет өкілдері Сүйінбай,
Майлықожа, Базар, жазба әдебиет өкілдері Абай, Ыбырай, Шоқан. ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен,
қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра отырып, ХІХ ғасыр әдебиетінің дәстүрлі
жыраулық және ақындық поэзиямен сабақтастығы, көркемдік-стильдік жалғастық мәселелері ғылымитеориялық баяндалады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды көркемдік ерекшелігіне қарай
саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау; В. ХIХ ғасырдағы әдеби
шығармалардың мәтіндерімен таныс болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа біледі. С. ХIХ
ғасырдағы әдеби шығармаларды тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихитипологиялық салыстыру негізінде ХIХ ғасырдағы ақын-жыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық
бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете біледі; Е. Пән бойынша қамтылатын әдеби
шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен
(зар заман, діни-исламдық, ағартушылық ағымдар) тектестігін және өзгешеліктерін саралайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: Рысмаганбетова Г. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық және тәжірибелік базасын арнайы даярлау студенттеріне
арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша тұтас тарихи әдеби ұсыну және қолдану алынған білімді.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазақ халқының фольклоры. Қазақ халқының ауызша шығармашылығының
жанрлық құрамы, ерекшелігі және өзгешелігі. Ежелгі қазақ әдебиеті. 6-8 ғасырлардағы ерте ескерткіштер.
Негізгі шығармалар және олардың авторлары. Ерте орта ғасырдағы қазақ әдебиеті. Осы кезеңдегі
шығармалардың поэтикалық жүйесі мен идеялық-тақырыптық бағыты. Қазақ әдебиеті 15 - 17 ғасырлар. Поэзия
жырау. Қазақ әдебиеті 18 - 19 ғасырлар. Тарихи және идеялық-тақырыптық ерекшелігі. ЗарЗаман ағымының
әдебиеті. Осы дәуір өкілдерінің эсхатологиялық санасының бастауы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, XIX-XX ғғ. шетел әдебиеті.
Постреквизиттері: әдебиет теориясы, магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ әдебиетінің тарихи-әдеби үрдісінің бөлінген кезеңдері мен
кезеңдерін білу;B. Қазақстанның қоғамдық өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланысты білу;C. қазақ
әдеби үрдісінің дамуының негізгі заңдылықтарын білу;D. классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен
проблематикасын білу;E. әдеби ескерткіштердің көркемдік ерекшелігін білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХғ. ІІж қазақ әдебиетінің (1940-1980 жж)
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман әдебиетінің
жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және практикалық негізін
ескеру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау; ХХ
ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қазіргі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман
әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және
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практикалық негізін ескеру.В. Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау;С. ХХ
ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиеті сынының тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ
әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В. әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің,
ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу; С. көркем әдебиет
шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е.
студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
7.2 Модуль – Қазақ әдебиетінің даму кезеңдері мен журналистика түрі,29 академиялық кредит (білім
траекториясы: журналистика)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ежелгі дәуір әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақғұн-түркілік әдеби мұраларымызды,олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел
билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық
мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін
үғындыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік
дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен
тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен
байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе,Риторика
Постреквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың бьасындағы қазақ
әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші
хан, хан сайлау мәселелері В. хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ
киізге көтеруді қарастыру С. фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар,
аңыздар, батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар
поэзиясы, жазба ақындар поэзиясы; D. Бұрын қарастырылмай немесе біржақты қарастырылып келген
әдебиеттің айтулы тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай білуі тиіс. Е. көркем
шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жыраулар поэзиясы
Бағдарлама авторы: Рысмаганбетова Г. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық және тәжірибелік базасын арнайы даярлау студенттеріне
арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша тұтас тарихи әдеби ұсыну және қолдану алынған білімді.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазақ халқының фольклоры. Қазақ халқының ауызша шығармашылығының
жанрлық құрамы, ерекшелігі және өзгешелігі. Ежелгі қазақ әдебиеті. 6-8 ғасырлардағы ерте ескерткіштер.
Негізгі шығармалар және олардың авторлары. Ерте орта ғасырдағы қазақ әдебиеті. Осы кезеңдегі
шығармалардың поэтикалық жүйесі мен идеялық-тақырыптық бағыты. Қазақ әдебиеті 15 - 17 ғасырлар. Поэзия
жырау. Қазақ әдебиеті 18 - 19 ғасырлар. Тарихи және идеялық-тақырыптық ерекшелігі. ЗарЗаман ағымының
әдебиеті. Осы дәуір өкілдерінің эсхатологиялық санасының бастауы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, XIX-XX ғғ. шетел әдебиеті.
Постреквизиттері: әдебиет теориясы, магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ әдебиетінің тарихи-әдеби үрдісінің бөлінген кезеңдері мен
кезеңдерін білу;B. Қазақстанның қоғамдық өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланысты білу;C. қазақ
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әдеби үрдісінің дамуының негізгі заңдылықтарын білу;D. классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен
проблематикасын білу;E. әдеби ескерткіштердің көркемдік ерекшелігін білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: Рысмаганбетова Г. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық және тәжірибелік базасын арнайы даярлау студенттеріне
арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша тұтас тарихи әдеби ұсыну және қолдану алынған білімді.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазақ халқының фольклоры. Қазақ халқының ауызша шығармашылығының
жанрлық құрамы, ерекшелігі және өзгешелігі. Ежелгі қазақ әдебиеті. 6-8 ғасырлардағы ерте ескерткіштер.
Негізгі шығармалар және олардың авторлары. Ерте орта ғасырдағы қазақ әдебиеті. Осы кезеңдегі
шығармалардың поэтикалық жүйесі мен идеялық-тақырыптық бағыты. Қазақ әдебиеті 15 - 17 ғасырлар. Поэзия
жырау. Қазақ әдебиеті 18 - 19 ғасырлар. Тарихи және идеялық-тақырыптық ерекшелігі. ЗарЗаман ағымының
әдебиеті. Осы дәуір өкілдерінің эсхатологиялық санасының бастауы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, XIX-XX ғғ. шетел әдебиеті.
Постреквизиттері: әдебиет теориясы, магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ әдебиетінің тарихи-әдеби үрдісінің бөлінген кезеңдері мен
кезеңдерін білу;B. Қазақстанның қоғамдық өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланысты білу;C. қазақ
әдеби үрдісінің дамуының негізгі заңдылықтарын білу;D. классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен
проблематикасын білу;E. әдеби ескерткіштердің көркемдік ерекшелігін білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: 1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кеңес дәуіріндегі әдебиет
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың
айтулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің
табиғатын аша біледі. В. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату С. белгілі өкілдерінің
шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.D.Әрқилы әдебиет
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өкілдерінің
шығармашылық
лабораториясына
бару;Е.
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша біледі.

ілгерішіл

әдебиет

қаламгерлердің

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Телерадиожурналистика
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы техникалық құралдар арқылы бейнелік ақпарат таратудың
шығармашылық жүйесі,
Пәннің қысқаша мазмұны: тележурналистердің шығармашылық әдіс-тәсілдері мен шеберлік

қырларын жүйелейтін білім мен ғылым саласы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы,Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. арнайы техникалық құралдар арқылы бейнелік ақпарат таратудың

шығармашылық жүйесі;В. бұқаралық ақпарат құралының бір парасы, жаңалықтар мен оқиғаларды
көрерменге жеткізіп;С. қоғамдық ой-пікір мен дүниетанымды қалыптастыратын көркем
публицистикалық қызмет түрі;D. шешендік өнердің бір тармағы;Е. тележурналистердің
шығармашылық әдіс-тәсілдері мен шеберлік қырларын жүйелейтін білім мен ғылым саласы.
7.3 Модуль – Қазақ әдебиеті мен қытай тілі негізі,29 академиялық кредит (Білім траекториясы: қазақ
және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетінің бастаулары
Бағдарлама авторы: Ф.ғ.магистрі, аға оқытушы Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің классиктері М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, С.Мұқановтың
фольклортанушылық көзқарасының қалыптасуындағы фольклорлық дәстүр мен ортаның әсерін,
фольклортанудағы іргелі еңбектерін талдау. Олардың көркем шығармаларындағы фольклорлық жанрлардың
қолданылуын, фольклорлық сарындардың пайдалану барысы туралы ғылыми-тәжірибелік дағдыларын
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Фольклор және әдебиет байланысының теориялық мәселлеері, әдебиеттану
ғылымындағы фольклортану мәселлеері туралы ғылыми зерттеулер арнасы сөз болады. Фольклордың жазба
әдебиеттің негізі екендігі және оның жазба әдебиетке кірігуінің формалары айтылады. Қазақ әдебиетіңі
көрнекті өкілдерінің шығармашылығына шолу жасалып, олардың көркем шығармаларының фольклорлық
қырлары сараланады. Фольклорлық жанрлардың, фольклорлық сюжеттердің, фольклорлық кейіпкерлердің
бейнеленуі көркем шығармалары арқылы талданады.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы,Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдебиеттану, фольклортанудың ғылыми тарихымен таныс болады.
В)Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиет тарихы мен көркем туындыны
зерттеуге қажетті біліммен қаруланады.С. Әдебиеттану ғылымын құрайтын ұғымдарды, категорияларды
теориялық тұрғыда терең игереді.D. Өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастырады. Әдеби
туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйренеді.Қазіргі әдебиеттанудың
өзекті мәселелерімен таныс болады.Теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді.Зерттеу жұмысына
икем-дағдысы қалыптасады. Е. Кез келген жазушы шығармаларындағы фольклорлық дәстүрлерді танып, талдай
алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХҮ-ХІІІғғ қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: Рысмаганбетова Г. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық және тәжірибелік базасын арнайы даярлау студенттеріне
арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша тұтас тарихи әдеби ұсыну және қолдану алынған білімді.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазақ халқының фольклоры. Қазақ халқының ауызша шығармашылығының
жанрлық құрамы, ерекшелігі және өзгешелігі. Ежелгі қазақ әдебиеті. 6-8 ғасырлардағы ерте ескерткіштер.
Негізгі шығармалар және олардың авторлары. Ерте орта ғасырдағы қазақ әдебиеті. Осы кезеңдегі
шығармалардың поэтикалық жүйесі мен идеялық-тақырыптық бағыты. Қазақ әдебиеті 15 - 17 ғасырлар. Поэзия
жырау. Қазақ әдебиеті 18 - 19 ғасырлар. Тарихи және идеялық-тақырыптық ерекшелігі. ЗарЗаман ағымының
әдебиеті. Осы дәуір өкілдерінің эсхатологиялық санасының бастауы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, XIX-XX ғғ. шетел әдебиеті.
Постреквизиттері: әдебиет теориясы, магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ әдебиетінің тарихи-әдеби үрдісінің бөлінген кезеңдері мен
кезеңдерін білу;B. Қазақстанның қоғамдық өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланысты білу;C. қазақ
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әдеби үрдісінің дамуының негізгі заңдылықтарын білу;D. классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен
проблематикасын білу;E. әдеби ескерткіштердің көркемдік ерекшелігін білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Зар заман әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Зар заман әдебиетінің дәуірлік ерекшеліктерін таныту, хандық дәуірдегі
жыраулық поэзия дәстүрінің жаңа арнадағы әдебиетке бет бұруындағы ерекшеліктерді айқындау, ақындық
поэзияның жыраулар поэзиясынан айырмашылығы мен бірлігінің ара-қатынасын сипаттау, дәуірдің өн
бойындағы отаршылық езгіге қарсы күрес сарынының бүкіл әдебиеттің негізгі сарынын құрағандығын
түсіндіру. Ұлт-азаттық күрес сарының әдебиеттегі көрінісі, дәстүрлі айтыс мазмұнының әлеуметтік сипатының
өзгеруі, өнерпаздық-сыршылдық ағымдағы әдебиет өкілдерінің шығармашылығы, зар заман ақындарының
әдеби мұрасындағы дәуірлік мәселелер, ағартушылық-демократиялық әдебиеттегі прогрессивтік идеялардың
көрінісінің маңызын саралау – «Зар заман әдебиеті» пәнінің мақсаты боп табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әдебиеті тарихының ең бір құнарлы, дәстүрі берік, мазмұны бай кезеңі ХІХ
ғасыр. М.Әуезов бұл ғасырды «Зар заман дәуірі» деп атады, соған сай әдебиеттану ғылымында бұл дәуір
әдебиетіне «Зар заман әдебиеті» деген атау берілді. Зар заман дәуірі үлкен құбылысты оқиғаларға да, күрделі де
шиеленісті әлеуметтік тартыстарға да толы болды. Зар заман әдебиеті те бұл кезеңде жаңа сапалық дәрежеге
көтерілді. Бұл кезең әдебиетінде қазақ көркемсөзінде зар заман әдебиеті, айтыс, сал-серілер өнернамасы, еуропа
үлгісіндегі жаңа әдебиет, аударма әдебиет, назира әдебиет қатар жасады. Зар заман әдебиетінің зерттелуі,
дамуы мен қалыптасуы, негізгі ерекшеліктері, жаңа әдебиет үлгілері оқытылады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Зар заман әдебиетіндегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық
ерекшелігіне қарай саралай отырып талдау; В. әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті
айқындау.Жанрлық ізденістер көрінісін саралау. С. Зар заман әдебиетінің көркем шығармаларын тақырыптық,
жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақын-жыраулар
поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете
біледі.Е. Зар заман дәуіріндегі қазақ әдебиетінің әлемдік озық көркемдік әдістермен, жанрлық-стильдік
шеберлік үлгілерімен үндестігіне де айрықша назар аударып талдайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940жж)
Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Р.Р.Жұмағалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән студенттердің әдеби тілдің және әдебиет танудың, ғасырлар
тоғысындағы әдеби процесстерінің дамуындағы теориялық проблемалармен таныстырады, қазақ прозасындағы
жанрлық өзгерістердің ерекшеліктері, әдеби туындының құрылымы, проза поэтикасының идеялық-көркемдік
перспективаларын түсіну туралы мағлұмат береді.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің
тарихындағы көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Қазақ әдебиетінің кеңінен зерттелуіне ықпал еткен ғылыми еңбектермен
таныстыру;В. әдебиетіміздегі ақтаңдақ беттерін толтыруға ықпал етеді. С. Бұл пән жоғары кәсіби білім беруде
өзіне дейінгі халық ауыз әдебиеті; D. ХХ ғасыр әдебиеті, әдебиет теориясы; Е. әдебиеттану ғылымына кіріспе
секілді пәндермен жалғастықта оқытылады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби қытай тілі
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
5В020500 – Филология
Білім траекториялары: Қазақ филологиясы: журналистика: қазақ және қытй тілдерінде құжат жүргізу

БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
КП МК
КП ТК
КП ТК
КП МК
КП ТК
КП ТК

Пәндер коды

Пәндер атауы

9.1 Модуль - Әдеби жанрлар және коммуникация,26 академиялық кредит
KT 3221
Коммуникация теориясы
5
KKL 3222
Қазіргі қазақ лирикасы
5
AAT 3220
Әлем әдебиетінің тарихы
6
KAT 3218
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы
5
9.2 Модуль - Қазақ әдебиеті және журналистік қызмет түрлері,26 академиялық кредит
BKTS 3221
Қазақ журналистикасының тарихы
5
POKOZh 3222
Публицистика және өнері және қазіргі газет жанрлары
5
ShAT 3220
Шетел әдебиетінің тарихы
6
KAT
1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиеті тарихы
5
9.3 Қазақ әдебиеті және қытай тілі негіздері,26 академиялық кредит
KTO 3221
Қытай тілі оқылымы
5
KTTS 3222
Қытай тілін тыңдау және сөйлеу
5
ShA 3220
Шығыс әдебиеті
6
KAT
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940жж)
5
10.1 Модуль- Жалпы тіл білімі және тарихи проза,13 академиялық кредит
ZhTB 3301
Жалпы тіл білімі
5
GL 3302
Гендерлік лингвистика
5
KATP 3303
Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
6
10.2 Модуль-Жалпы тіл білімі және журналистика түрлері,13 академиялық кредит
ZhTB 3301
Жалпы тіл білімі
5
TRZh 3302
Телерадиожурналистика
5
MMZh 3303
Мультимедиалық журналистика
6
10.3 Модуль – Жалпы тіл білімі және басқару құжаттары,13 академиялық кредит
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
6
3
4
5
3
5
5

КП МК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП МК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП МК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП МК
КП ТК
КП ТК

ZhTB 3301
Жалпы тіл білімі
5
KT 3302
Құжаттану
5
OKK 3303
Риторика және іскерлік келіссөздер
6
11.1 Модуль-Әдебиеттің теориялық мәселелері және әдеби сын,21 академиялық кредит
KAT 3304
ХХғ. ІІж қазақ әдебиетінің тарихы (1940-1980жж)
5
KKA 3305
Қазіргі қазақ әдебиеті
6
KAST 3306
Қазақ әдебиетінің сынының тарихы
6
KMTT
Көркем мәтінді талдау теориясы
6
12.2Модуль-Әдебиеттану мәселелері және баспасөз,21 академиялық кредит
KDA 3304
Кеңес дәуіріндегі әдебиет
5
KKA 3305
Қазіргі қазақ әдебиеті
6
BST 3306
Баспасөз және сын теориясы
6
AAZhT 3219
Аймақтық әдебиеттану мен журанлистика тарихы
6
12.3 Модуль –Қазіргі әдеби процес және сын,21 академиялық кредит
UOSSKZhKAT Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ
5
3304
әдебиетінің тарихы
KKA 3305
Қазіргі қазақ әдебиеті
6
SMIR 3306
Сөйлеу мәдениеті және іскерлік риторикасы
6
AA3219
Аймақтық әдебиеттану
6

3
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5
6
5
5
5

9.1 Модуль - Әдеби жанрлар және коммуникация
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Коммуникация теориясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш пән тілдік қатынастың негізгі сипатын, құрамы мен басты
қағидаларын, оны қолданудың әдіс-тәсілдерін қарастырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Коммуникация теориясыжеке пән ретінде ұсыныла отырып, студенттердің
теориялық білімі мен тәжірибелік дағдысын тереңдетіп,сөйлеу мәдениетіне байланысты іскерлігін
қалыптастырады
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: Көркем мәтінді талдау теориясы, Сөйлеу мәдениеті іскерлік риторикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Коммуникация теориясы пәнінің зерттеу нысаны, мақсаты мен
міндеттерін, тілдік қатынастың лингвистиканың өзге салаларымен байланысын оқытады; В. Сөйлесім,айтылым,
жазылым, оқылым әрекеттері және оның өзіндік ерекшеліктері, ұқсастығы мен айырмашылықтарынтілдік
тұрғыда ажырата алады; С. Оқушылардың коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін
қалыптастырады; D. Қатысымдық тұлғаларды ажырата біліп және оларды дұрыс пайдалана алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ лирикасы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Халық поэзиясының тілі өлеңтану жүйесінің көркемдік негізі екендігі
бағаланады. Жалпытүркілік поэзия жанрларының кейінгі әдеби дамуға негіз болғандығы тұжырымдалады.
Авторлы ауызша поэзияның ұлттық көркемдік негізі жыраулар поэзиясының поэтикасы ғылыми негізделеді.
Хакім Абайдың классикалық өлеңсөз мұрасының эстетикалық сипаты бағаланады. Қазақ өлеңінің құрлысы,
өлшем өрнектері дәстүр мен жаңашылдық сабақтастығы заңдылығымен қамтылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Өлең және оның құрлысы. Өлең бунағы мен буын түрлері. Өлең ұйқасы. Өлең
сөздің бейнелеу құралдары. Поэзия тілінің қалыптасу, даму жүйесі. Қазақ өлеңінің қалыптасуы мен дамуы
мәселелеріне арналған классикалық әдеби зерттеулер жүйесі.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі қазақ әдебиетінің
тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. .Өлең теориясының тарихи-поэтикалық негіздері игереді; өлең теориясын
зерттеушілер еңбектерінің ғылыми-методологиялық негіздері меңгереді; В. классикалық өлеңсөз үлгілері мен
кейінгі әдеби үдерістердегі шығармашылық сабақтастық айқындай алады; С. көркем әдебиет шығармаларына
сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е. студенттерді бұрынсоңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әлем әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева

87

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, олардың бірбірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-мәнін
айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі дәуірден
бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби
мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем
шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне
қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистікимандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл
көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының
тұтастығын таныту.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлем әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білу В. өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады.С. оның қай тарихи-мәдени
өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. D. Шығармалардың жалпы
адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. Е. Әдеби шығармаларды оқу
теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады.
Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы
Бағдарлама авторы: филолгия магистрі, аға оқытушы Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын ашу.
Пәннің қысқаша мазмұны: XX ғ. бас. Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. XX ғ.б. кітап басу ісінің
жандауы. Әдеби тілдің қалыптасуы барысындағы ой-пікірлер тартысы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. XX ғ.
бас. негізі әдеби бағыттар. Діни-ағартушылық бағыттағы ақындар. Ағартушы-демократтық бағыттығы ақынжазушылар. Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар. Қазақ әдебиетіндегі «Алаш» идеясы. 1916 жылғы
қозғалысқа байланысты әдебиет, т.б
Пререквизиттері: Ежелгі дәуір әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ
әдебиеті
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ әдебиеті,Қазақ әдебиеті сынының тарихы, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті түсініктері,
білімдері, біліктіліктері және дағдылары. В. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып,
белгілі өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс; С.
Әрқилы әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс; D. Бұрын қарастырылмай немесе біржақты
қарастырылып келген әдебиеттің айтулы тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай
білуі тиіс. Е. көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
9.2 Модуль - Қазақ әдебиеті және журналистік қызмет түрлері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ журналистикасының тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық баспасөз тарихы туралы сөз болғанда ежелгі түрік бітіктастарындағы
рухани мұрамызға соқпай өту өсте мүмкін емес. Бұл адамзат қоғамы әлі қағазды ойлап тауып, тәжірибеде
қажетіне жаратып, тұтынбаған дәуірге дейінгі ежелгі түріктердің бұқаралық ақпарат таратудың әдіс-тәсілдері
мен идеясын меңгерген бағзы өркениетінен мағлұмат береді. Тас кітаптардың пішіні мен түрлері. Сюжеттік
оқиға желісі мен жанрлық белгілері, көркемдік-идеялық мәні мен ақпараттық маңызы, жас мөлшерін анықтау
мен жүйелеу үшін полеографиялық, фонетикалық ерекшеліктерінен түсінік беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Еліміздің тәуелсіздік алуына байланысты соңғы он жылда қазақ
журналистикасының өткен тарихының «ақтаңдақ» тұстары қайта қаралып, кезінде ұлтшыл, байшыл,
алашордашыл деген нақақ жаламен жабылып қалған «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Жас
азамат», «Абай» сияқты газет – журналдар мен онда қызмет істеген, әр жылдары жарияланымдары жарық
көрген А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ә.Бөкейханұлы, М.Шоқай, Х.Досмұхамедұлы, Х.Ғаббасұлы,
Ә.Ермекұлы, С.Қожанұлы, Қ.Кемеңгерұлы сынды қазақ халқының біртуар зиялыларының қыруар мұралары
мен оқыту процесіне қарай ғылыми айналымға түсіп, өткен қоғамдық ойымыздың тарихын саралауға мүмкіндік
туды. Осы орайда Ұлттық баспасөз мәдениетін қалыптастыруға қосқан үлесі хақында тарихи құжаттарды
сөйлету, олардың шығармашылығындағы пішін мен түр, сюжеттік оқиға желісі мен жанрлық белгілері,
көркемдік идеялық мәні мен ақпараттық ерекшелігі жағынан мағлұмат беру бұл пәннің мақсаты болмақ.
Пререквизиттері: Журналистикаға кіріспе.
Постреквизиттері: Әлем әдебиетінің тарихы, Шетел журналистикасы
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студент қазақ журналистикасының өзекті мәселелерін білуі, алған білімдерін
практикада қолдана білу, журналистиканың негізгі әдістерін меңгеру керек, теориялық талдау жасай алу, қазақ
журналистикасының тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін
түсіну, өзіндік пікір айта алу, негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білу.Журналистика
ғылымының қалыптасу және даму тарихы, журналистиканы қалыптастырушылар және олардың негізгі
еңбектері мен зерттеу салалары, журналистика ғылымына қатысты еңбектерді ғылыми саралау, ғылыми талдау
жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми сараптамалар жасауға дағдылану, өзіндік ой
қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Публицистика өнері және қазіргі газет журналдары
Бағдарлама авторы: Сарбасова А. Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Үйрету, сауатты пайдалана көркем оқу құралы журналистика саласындағы баспа
материалдарында теледидар және радио.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерделеуге,
оның ішінде өз жарияланымдарын дайындауға және БАҚ мәтіндерін шығаруға басқа қатысушылармен жұмыс
жасауға, жеке және ұжымдық қызмет, мәтіндік және мәтіндік емес жұмыс, бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін,
журналистік Жарияланымдар процесінің техникасы мен технологиясын білуге және оқылатын аймақты
түсінуге бағытталған.
Пререквизиттері: ауызша сөйлеу практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шет тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.әр жанрдың өзіндік тілдік, стилистикалық ерекшеліктерін біледі В.
басылымның, телерадиоканалдың ерекшеліктеріне сәйкес әр түрлі тақырыптарға материал жазу кезінде
стилистиканы таңдай алады С. көркем журналистиканың және оның жанрлық жүйесінің тұтастығын зерттейді
D. бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін біледі Е. журналистік басылымдарды жасау процесінің міндеттері мен
әдістерін, техникасы мен технологиясын, олардың мазмұны мен конструктивті композициялық ерекшеліктерін
түсінеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандартқа сәйкес әлемдік әдебиет тарихының классикалық
үлгілеріне шолу жасау; Әлем әдебиетінің процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік
маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениеті мен байланыстыру; Әдебиеттегі басты әдіс пен
жанамалардың, ағымдардың өнертану мен әдебиеттану үшін әдістемелік бағыт екенін ескере отырып, оның
әрбір шығармадағы өзіндік сипаттамаларымен таныстыру; Студенттерді жеке шығармаларды талдап, жіктеуге,
жанрлардың типологиясын ажырата білуге, маңызды қорытынды түюге үйрету; Антикалық әдебиет тарихына
шолу жасай отырып, жалпы әдебиеттің бастау алу тарихын байыптау; Орта ғасырдағы шетел әдебиетінің басты
ерекшеліктеріне, жанрлық даму процесінен мәліметтер беру; Қайта өрлеу дәуірінің әлемдік әдебиет пен
мәдениет тарихының дамуындағы маңызын байыптай отырып, жекелеген әдебиеттердің дамуынан мәлімет
беру; ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы шетел әдебиетінің негізгі даму ерекшеліктеріне тоқталып, әлемдік үлгілерден
білім беру; ХІХ-ХХ ғасырлардағы шетел әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен білім беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Антика әдебиеті. Орта ғасырлардағы шетел әдебиеті. Қайта өрлеу дәуіріндегі
әдебиет ерекшелігі. ХҮІІ ғасырдағы шетел әдебиеті. XVIII ғасырдағы Батыс Еуропа әдебиеті. XVIII ғ. Итальян
әдебиеті.XVIII ғасырдағы АҚШ әдебиеті. XVIII ғасырдағы неміс әдебиеті.XIX-XX ғасырлардағы әлем
әдебиеті.ХХ ғасыр басындағы әлем әдебиеті
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Салыстырмалы әдебиеттану, Аймақтық әдебиеттану, Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдерін
үйренеді; В. жазушы шығармашылығын, әдеби шығармалардың қоғамдық маңызын және идеялық көркемдік
мазмұнын дамуының негізгі кезеңдерін көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарын этикалық және
ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; С. әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу
принциптері мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық
ерекшеліктерін үйренеді; D.көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық және ғылымиәдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; Е. әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері
туралы білімдерін кеңейтеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: 1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
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қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
9.3 Модуль - Қазақ әдебиеті және қытай тілі негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тілі оқылымы
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тілін тыңдау және сөйлеу
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шығыс әдебиеті
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: Шығыс халықтарының әдебиеттері – өркениеттегі әрқайсысының лайықты
орындары белгіленген рухани мұралар. Қазақстанның көп ғасырлық тарихында, аталған Шығыс елдерімен
болған қарым-қатынастардың дәстүрлі жолы бар. Тәуелсіз Қазақстан мен әлем халықтарының әдебиеттерін
сабақтастыра оқып-үйрену арқылы сөз өнерінің жалпы адамзатқа ортақ көркемдік тереңдіктерін игерту.
Пәннің қысқаша мазмұны:Классикалық шығыс әдебиетінің көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен
таныстыру; шығыс әдебиеттерінің ең байырғы дәстүрлі салаларын (Араб, Парсы, Жапон, Қытай) арнайы
қарастырып оқу; тарихи тамырластық негіздері бір халықтардың (Түрік, Әзірбайжан, Қырғыз, Қарақалпақ,
Өзбек және т.б.) әдебиеттерін де Шығыстың географиялық кеңістігі бойынша қарастыру; оқыту барысында
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әрбір халықтың әдеби шығармаларының кейбір қазақша жарияланған мәтіндерін ұсыну; әрбір халықтың әдеби
фольклорлық мұраларына арналған ғылыми зерттеу еңбектерді де меңгерту; шығыс халықтары әдебиеттерін
тақырып, идея, сюжет пен композиция, көркемдік-стильдік тұрғыда, ғылыми-теориялық тұрғыда саралауға
баулу, дағдыландыру, мамандандыру; қазақ және шығыс халықтық әдебиеттерін байланыстыра оқытуда әдебипоэтикалық үндестіктерді, айырмашылықтарды салыстыра қарастыруға үйрету; шығыс әдебиеттерін оқыпүйрену шығыстану (ориенталистика ғылымның бір саласы екендігін таныту. Шығыстанудың құрамында
тарихты, экономиканы, тілдерді, этнографияны, өнерді, дінді, философияны қарастыратын жалпы заңдылықтар
көлеміне үнемі назар аударылады.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Шығыстың классикалық әдебиетінің қазақ сахарасына кеңінен таралуын
игілікті еңбек еткендері ғылыми-зерттеу; В. шығыс әдебиеті тарихының негізгі кезеңдерін білу; дүниежүзілік
мәдениеттің құрамдас озық үлгілерін құрайтын Шығыс елдерінің тарихы мен әдебиетімен таныс болу; С.
мыңдаған жылдарға созылған дәстүрлі әдеби байланыстардың мән-жайын айқындап, олардың тарихымыздағы,
мәдениетіміздегі алатын орнын, әдебиетімізге тигізген ықпалын, маңызын ашып көрсету; D. әдебиет пәнінің
шеңберін одан әрі кеңейтіп, білім мазмұнын тереңдете түсу, студенттердің эстетикалық талғамын молайтып,
адамгершілік асыл қасиеттер дарыту арқылы иманды, парасатты болуы үшін рухани нәр беру; туыстас
халықтар әдебиетінің дәуірлерімен, даму кезеңдерімен таныстыру, әдеби туындылардан мағлұмат беру; өзге
халықтардың әдебиеттерін оқыта отырып, дүниежүзілік әдебиеттің дамуына тән заңдылықтарды түсіндіру; Е.
жекелеген әдебиеттердің жетістіктерін бағамдап, туындыларын талдай білуге үйрету; оқу материалдарын
сұрыптай және кіріктіре алуды; шығыс халықтары әдебиеттері туралы түсінік қалыптастыруды; шығыс
елдеріндегі ағымдағы әдеби процестің жай-күйінен жаңа мәліметтер беру және қалыптастыруды; сөз өнері,
әдеби шығарма, көркемдік категориялар жөнінде терең теориялық білім беруді; көпшілік алдында мазмұнды,
терең, шешен әрі мәнерлі сөйлеу машығын қалыптастыруды үйрену және қолдана білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940жж)
Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Р.Р.Жұмағалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
10.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және тарихи проза
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Гендерлік лингвистика
Бағдарлама авторы: Шоқым Г.Т., филол.ғ.д., профессор
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді тіл білімінің гендерлік бағытының басты-басты теориялық
қағидаларымен, тұжырымдарымен таныстыру, гендерлік лингвистиканың тіл ғылымында алатын орны,
зерттелуі, қалыптасуы жөнінде мағлұмат беру
Пәннің қысқаша мазмұны: Гендерлік лингвистика ғылымының мән-жайымен, басты қағидаларымен,
тұжырымдарымен таныстыру. Гендерлік лингвистиканың тіл ғылымында алатын орны зерттелуі, қалыптасуы
жөнінде мәлімет беру.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: Көркем мәтінді талдау теориясы, Когнитивтік лингвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Тіл білімінің гендерлік лингвистикалық ерекшеліктерін білу,ғылыми
сипаттамаберу; гендерлік лингвистика заңдылықтарын және зерттеу әдіс-тәсілдерін жетік білу. В. Тілдің
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әлеуметтік жіктелуі мен қоғамның жыныстық жіктелуінің өзара байланысы, гендердің философиялық,
әлеуметтік мәселелері, гендердің әлемдік тілдер мен мәдениеттерде алатын орны, ерлер мен әйелдердің түрлі
қарым-қатынастағы сөз саптау (тілдік, бейтілдік) ерекшеліктері, тілді игерудегі гендердің рөлін түсіндіріліп,
мағлұмат беріледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіре отырып, әдебиеттің қоғам
тарихының көркемдік бейнесі екенін ұғындыру; тарихи шығармалардың әдебиет тарихында алатын орнын
көрсету; тарихи шығармалардағы тарихи шындық пен көркемдік шындықтың ара қатынасын түсіндіру; тарихи
роман генезисін, оның жанрларын, танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттіккомпозициялық ерекшеліктері туралы білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы түсінік
беру;тарихи шығармалардың қоғамдық маңызына және идеялық көркемдік мазмұнына этикалық және ғылымиәдістемелік тұрғыдан қарауға үйрету; тарихи проза дәстүрі туралы мағлұмат беру; тарихи роман
шығармашылығының негізгі кезеңдері туралы мағлұмат беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ әдебиеті сының тарихы
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу принциптері мен
танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктерін, әдебиет
тарихының негізгі кезеңдерін үйрену; көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық
және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйрену; әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі
кезеңдері туралы білімдерін кеңейту.
10.2 Модуль-Жалпы тіл білімі және журналистика түрлері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Телерадиожурналистика
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы техникалық құралдар арқылы бейнелік ақпарат таратудың
шығармашылық жүйесі,
Пәннің қысқаша мазмұны: тележурналистердің шығармашылық әдіс-тәсілдері мен шеберлік

қырларын жүйелейтін білім мен ғылым саласы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы,Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. арнайы техникалық құралдар арқылы бейнелік ақпарат таратудың

шығармашылық жүйесі;В. бұқаралық ақпарат құралының бір парасы, жаңалықтар мен оқиғаларды
көрерменге жеткізіп;С. қоғамдық ой-пікір мен дүниетанымды қалыптастыратын көркем
публицистикалық қызмет түрі;D. шешендік өнердің бір тармағы;Е. тележурналистердің
шығармашылық әдіс-тәсілдері мен шеберлік қырларын жүйелейтін білім мен ғылым саласы.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мультимедиалық журналистика
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Мультимедиа технологияларында жасалған өнімдерді қолданудың негізгі
мақсаттары (оларға жазылған ақпараты бар CD – ROM): көпшілікке тарату және ойын-сауық (CD-үй
кітапханаларында өнер немесе әдебиет бойынша пайдаланылады) болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Мультимедиа — бұл компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және
қозғалыстағы бейнені біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Мультимедиа өзі
көптеген мәлімет тасымалдаушылар жиынын білдіреді. Мультимедиалық зат құрамына музыкалық және
ауызекі жетелеу, бейнеклиптер, анимация, графикалық слайдтар және мәтіндік базасы кіретін интерактивті
жиынтық кіреді.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Көркем мәтінді талдау теориясы, Когнитивтік лингвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. мультимедиа — бұл компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және
қозғалыстағы бейнені біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология.В. мультимедиа өзі
көптеген мәлімет тасымалдаушылар жиынын білдіреді.С. Мультимедиалық зат құрамына музыкалық және
ауызекі жетелеу, бейнеклиптер, анимация, графикалық слайдтар және мәтіндік базасы кіретін интерактивті
жиынтық кіреді.D. Мультимедиа технологияларында жасалған өнімдерді қолданудың негізгі мақсаттары
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(оларға жазылған ақпараты бар CD – ROM): көпшілікке тарату және ойын-сауық (CD-үй кітапханаларында
өнер немесе әдебиет бойынша пайдаланылады) болып табылады.
10.3 Модуль – Жалпы тіл білімі және басқару құжаттары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құжаттану
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: «Құжаттану» ғылыми пән ретінде таңдау компонеті болып енгізілу себебі
аймақтанушы мамандарға құжаттардың құрастырылуы мен құжат түрлері жөнінде білім беру мақсатымен
байланысты
Пәннің қысқаша мазмұны: «Құжат», «құжаттану» ұғымын ажырату;Құжаттану объектісін айқындап,
құжаттануды зерттеудің теориялық және қолданбалы бағыттары жөнінде түсінік беру; «Ақпарат» ұғымын
айқындау, ақпарат басқару шешімдерін қабылдаудың негізі, құжат ақпараттың материалдық тасушылары
жөнінде ұғымдарын қалыптастыру.
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Кәсіби бағытталған шет тілі
Постреквизиттері: Көркем мәтінді талдау теориясы, Когнитивтік лингвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. «Құжат», «құжаттану» ұғымын, құжаттану объектісін меңгереді.В.
Құжаттануды зерттеудің теориялық және қолданбалы бағыттарын игереді.С. Ақпарат басқару шешімдерін
қабылдаудың негіздерін біледі.D. Құжаттардың қызметін, құжаттарды жіктеу ұстанымдарын, түрлерін, әр
құжаттың деректемелерін,Е. оларды рәсімдеу ерекшеліктерін игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Риторика және іскерлік келіссөздер
Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. фиол. ғ.д.проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Риторика, іскерлік әңгіме және келісім. Қарым-қатынас және оған қатысты
мәселелер. Тұрмыстық және іскерлік қарым-қатынастардың ерекшеліктері. Іскерлік қарым –қатынастардың
түрлері: іскерлік әңгіме, іскерлік келісім, телефонмен сөйлесу. Іскерлік әңгіме мен келісімдерді әзірлеудің және
жүргізудің ерекшеліктері.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қарым-қатынастың ауызша емес құралдары.Шешендік өнер әлеуметтік құбылыс
ретінде.Шешендік өнер тарихының негізгі кезеңдері.Көпшілік алдына шығып сөйлеуге әзірлеу.Әзірліктің
түрлері, сөйлеу композициясы, аудиториямен байланыс.Айтыс, егес,пікірталас.Айтыстарды жіктеу.Айтыс
мәдениеті.Айтыстағы амал.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Электронды құжаттар
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шешендік стиль, шешеннің сөзін талдау. В. Негізгі фомальды – логикалық
заңдар.С. Дәлелдеу, оның құрылым мен түрлері. Пікірталас тәсілдері.Сұраққа жауап беру өнері: сұрақты
жіктеу, жауап беру түрлері. D. Адал емес тәсілдер және оларды бейтараптау.Сөйлеу мәдениеті.Дауыстап
сөйлеу, оның ерекшеліктері.Е.Этикет, іскерлік этикет түсінігі, іскерлік қатынаста қолданылатын этикет
формулалар, іскерлік мәдениеттің ұлттық, халықаралық негіздері туралы білім беріледі.
11.1 Модуль - Әдебиеттің теориялық мәселелері және әдеби сын
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: ХХғ. ІІж қазақ әдебиетінің тарихы (1940-1980жж)
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман әдебиетінің
жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және практикалық негізін
ескеру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау; ХХ
ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;
Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ
әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қазіргі қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен оның руханиэстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; қазіргі қазақ әдебиеті шығармаларының баяндаушылық
ерекшеліктерімен таныстырып, теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау дағдыларын
қалыптастыру; Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау;Қазіргі қазақ әдебиеті
атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ әдебиеті
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Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты:Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасатпайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының
көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық
ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз
өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті
дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның
қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін
айқындау.
Пререквизиттері: ХҮ-ХҮІІІ ғғ қазақ әдебиетінің тарихы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ.
басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттер тақырып таңдау, материал жинау, конспекті жазуды меңгере
біледі; В. ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С. ақын-жазушылар шығармаларының идеялық,
эстетикалық мазмұнын аша білуге дағдыланады; D.ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның
табиғатын біледі. Е. Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра
алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиеті сынының тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ
әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В. әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің,
ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу; С. көркем әдебиет
шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е.
студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Көркем мәтінді талдау теориясы
Бағдарлама авторы:
Курсты оқытудың мақсаты:
Пәннің қысқаша мазмұны:
Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ
әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:
12.2 Модуль - Әдебиеттану мәселелері және баспасөз
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кеңес дәуіріндегі әдебиет
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
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Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың
айтулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің
табиғатын аша біледі. В. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату С. белгілі өкілдерінің
шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.D.Әрқилы әдебиет
өкілдерінің
шығармашылық
лабораториясына
бару;Е.
ілгерішіл
әдебиет
қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен,
парасат-пайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының
көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық
ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз
өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті
дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның
қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін
айқындау.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер тақырып таңдау,материал жинау,конспекті жазуды меңгере
біледі;ақын-жазушылар
шығармаларын
ажырата
алады;
ақын-жазушылар
шығармаларының
идеялық,эстетикалық мазмұнын аша білуге дағдыланады; ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның
табиғатын біледі.
Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Баспасөз және сын теориясы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар, Қазіргі қазақ әдебиеті
Оқытудан көркем күтілетін нәтижелер: А. Қазақ әдебиеті сынын дамыту;В. әдебиеттанушы ғалымзерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу;С.
көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын
оқыту;Е. студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аймақтық әдебиеттану мен журанлистика тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе өңірінен шыққан әдебиет өкілдерінің өмірі, шығармалары туралы
мәлімет беру. Ел арасында жүрген ғылыми деректерді жинап, зерттеп жүрген зерттеуші-ғалымдар еңбегімен
таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтық әдебиеттану пәні бойынша бұл жұмыс бағдарламасынан Сіз өз
бетіңізше орындайтын тапсырмалар легін, негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімін, оқылатын пәннің
мақсат-міндеттерін, жалпы пәннің мазмұнына қатысты деректердің бәрін ала аласыз.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі қазақ әдебиетінің
тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (19411960), ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. .Аймақтық әдебиеттану өкілдерімен танысады. Шығармаларының
көркемдік ерекшеліктерін талдап үйренеді. В. .Шығармашылық қабілеттерін дамытады, шешендікке баулиды,
ғылыми ізденістерге бағыт-бағдар алады. С. көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D.
композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е. көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең
құрылысын ашып көрсету.
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12.3 Модуль – Қазіргі әдеби процес және сын.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән студенттердің әдеби тілдің және әдебиет танудың, ғасырлар
тоғысындағы әдеби процесстерінің дамуындағы теориялық проблемалармен таныстырады, қазақ прозасындағы
жанрлық өзгерістердің ерекшеліктері, әдеби туындының құрылымы, проза поэтикасының идеялық-көркемдік
перспективаларын түсіну туралы мағлұмат береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің
тарихындағы көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Қазақ әдебиетінің кеңінен зерттелуіне ықпал еткен ғылыми еңбектермен
таныстыру;В. әдебиетіміздегі ақтаңдақ беттерін толтыруға ықпал етеді. С. Бұл пән жоғары кәсіби білім беруде
өзіне дейінгі халық ауыз әдебиеті; D. ХХ ғасыр әдебиеті, әдебиет теориясы; Е. әдебиеттану ғылымына кіріспе
секілді пәндермен жалғастықта оқытылады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасатпайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының
көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық
ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз
өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті
дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның
қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін
айқындау.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер тақырып таңдау, материал жинау, конспекті жазуды меңгере
біледі; ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; ақын-жазушылар шығармаларының идеялық,
эстетикалық мазмұнын аша білуге дағдыланады; ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның табиғатын
біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аймақтық әдебиеттану
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе өңірінен шыққан әдебиет өкілдерінің өмірі, шығармалары туралы
мәлімет беру. Ел арасында жүрген ғылыми деректерді жинап, зерттеп жүрген зерттеуші-ғалымдар еңбегімен
таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтық әдебиеттану пәні бойынша бұл жұмыс бағдарламасынан Сіз өз
бетіңізше орындайтын тапсырмалар легін, негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімін, оқылатын пәннің
мақсат-міндеттерін, жалпы пәннің мазмұнына қатысты деректердің бәрін ала аласыз.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі қазақ әдебиетінің
тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (19411960), ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Аймақтық әдебиеттану өкілдерімен танысады. Шығармаларының
көркемдік ерекшеліктерін талдап үйренеді. В. Шығармашылық қабілеттерін дамытады, шешендікке баулиды,
ғылыми ізденістерге бағыт-бағдар алады. С. көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D.
композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е. көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең
құрылысын ашып көрсету.
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5В020500 – Филология
Білім траекториялары: Қазақ филологиясы: журналистика: қазақ және қытй тілдерінде құжат жүргізу

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3(3ҚББТ)курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

8.1 Модуль – Әдебиеттің даму кезеңдері және Абайтану,13 академиядлық кредит
БП ТК
KAT 3217
ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
5
3
БП ТК
КАT 3218
ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы
5
3
БП ЖК
AT 3219
Абайтану
6
3
БП TК
KD 3220
Қазақ драматургиясы
6
3
8.2 Модуль – Әдебиет тарихы және телерадиожурналистика,12 академиядлық кредит (Білім
траекториясы: журналистика)
БП ТК
ODKAT 3217
Отаршылдық дәуіріндегі қазақ әдебиетінің тарихы
5
3
БП ТК
КАT 3218
1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
5
3
БП ЖК
AT 3219
Абайтану
6
3
БП TК
TRZh 3220
Телерадиожурналистика
6
3
8.3 Модуль - Қазақ әдебиетінің тарихы және іс қағаздарын жүргізу,12 академиядлық кредит (Білім
траекториясы: қазақ және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
БП ТК
ZZA 3217
Зар заман әдебиеті
5
3
БП ТК
KAT 3218
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940 жж.)
5
3
БП ЖК
AT 3219
Абайтану
6
3
БП TК
IKZh 3220
6
3
Іс қағаздарын жазу 应用文写作
9.1 Модуль - Стилистика және қазақ әдебиетінің тарихы,16 академиядлық кредит (Білім
траекториясы: қазақ филологиясы)
КП МК
ZhTB 3301
Жалпы тіл білімі
5
3
КП ЖК
STM 3302
Стилистика және тіл мәдениеті
5
3
КП TК
КАТ 3303
ХХ ғ. ІІ ж. қазақ әдебиетінің тарихы (1940-1980 жж.)
5
5
КП МК
KKA 3304
Қазіргі қазақ әдебиеті
5
5
9.2 Модуль - Әдебиеттің жаңа кезеңі және тіл білімінің қолданбалы аспектілері,16 академиядлық
кредит (Білім траекториясы: журналистика)
КП МК
ZhTB 3301
Жалпы тіл білімі
5
3
КП ЖК
STM 3302
Стилистика және тіл мәдениеті
5
3
КП TК
КDA 3303
Кеңес дәуіріндегі әдебиет
5
5
КП МК
KKA 3304
Қазіргі қазақ әдебиеті
5
5
9.3 Модуль - Қазақ әдебиеті және жалпы тіл білімі,16 академиядлық кредит (Білім траекториясы:
қазақ және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
КП МК
ZhTB 3301
Жалпы тіл білімі
5
3
КП ЖК
STM 3302
Стилистика және тіл мәдениеті
5
3
КП TК
UOSSKZhKAT Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ
5
5
3303
әдебиетінің тарихы
КП МК
KKA 3304
Қазіргі қазақ әдебиеті
5
5
10.1 Модуль - Әдебиеттанудың өзекті мәселелері және тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі,15
академиядлық кредит (Білім траекториясы: қазақ филологиясы)
КП TК
KAST 3305
Қазақ әдебиеті сынының тарихы
6
3
КП TК
КАТР 3306
Әдебиет теориясы
6
3
КП TК
KATP 3307
Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
6
3
КП TК
KTOA 3308
Қазақ тілін оқытудың әдістемесі
6
3
КП TК
KAOA 3309
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
6
3
10.2 Модуль - Әдебиет теориясы және оқытудың жаңа технологиялары,15 академиядлық кредит (Білім
траекториясы: журналистика)
КП TК
BST 3305
Баспасөз және сын теориясы
6
3
КП ЖК
AT 3306
Әдебиет теориясы
6
3
КП TК
МMZh 3307
Мультимедиялық журналистика
6
3
КП TК
KTOIMT 3308
Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
6
3
КП TК
KAZhT 3309
Қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары
6
3
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10.3 Модуль - Құжаттану және әдебиет теориясы мен сыны, тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері,15
академиядлық кредит (Білім траекториясы: қазақ және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
КП TК
SZhKT 3305
Сын жанрының қалыптасуы мен тарихы
6
3
КП ЖК
AT 3306
Әдебиет теориясы
6
3
КП TК
KT 3307
Құжаттану
6
3
КП TК
KTPMKD 3308 Қазақ тілі пәні мұғалімінің кәсіби дамуы
6
3
КП TК
КАОІМТ 3309
Қазақ
әдебиетін
оқытудың
интерактивті
модульдік
6
3
технологиясы
8.1 Модуль – Әдебиеттің даму кезеңдері және Абайтану
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: PhD., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Кушкимбаева А.С.
Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениет талаптарына
сай оқыту.ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады.
ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен, қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра
оқыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ ғасыр әдебиет үлгісі түрі мол, сан жанрлы әдебиет. Олардың басты өкілдері:
ХІХ ғасыр әдебиетінің аса көрнекті өкілдері бостандық рухты жырлаған Махамбет, Шернияз, зар заман
әдебиетінің айтулы тұлғалары Дулат, Шортанбай, Мұрат, Әбубәкір, әйгілі айтыс ақындары мен атышулы салсерілер Біржан сал, Ақан сері, Әсет. Қисашыл ақындар, Қоқан езгісіндегі өңірдің әдебиет өкілдері Сүйінбай,
Майлықожа, Базар, жазба әдебиет өкілдері Абай, Ыбырай, Шоқан. ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен,
қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра отырып, ХІХ ғасыр әдебиетінің дәстүрлі
жыраулық және ақындық поэзиямен сабақтастығы, көркемдік-стильдік жалғастық мәселелері ғылымитеориялық баяндалады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды көркемдік ерекшелігіне қарай
саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау; В. ХIХ ғасырдағы әдеби
шығармалардың мәтіндерімен таныс болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа біледі. С. ХIХ
ғасырдағы әдеби шығармаларды тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихитипологиялық салыстыру негізінде ХIХ ғасырдағы ақын-жыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық
бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете біледі; Е. Пән бойынша қамтылатын әдеби
шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен
(зар заман, діни-исламдық, ағартушылық ағымдар) тектестігін және өзгешеліктерін саралайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: Рысмаганбетова Г. Д.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге теориялық және тәжірибелік базасын арнайы даярлау студенттеріне
арналған қазақ әдебиеті пәні бойынша тұтас тарихи әдеби ұсыну және қолдану алынған білімді.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазақ халқының фольклоры. Қазақ халқының ауызша шығармашылығының
жанрлық құрамы, ерекшелігі және өзгешелігі. Ежелгі қазақ әдебиеті. 6-8 ғасырлардағы ерте ескерткіштер.
Негізгі шығармалар және олардың авторлары. Ерте орта ғасырдағы қазақ әдебиеті. Осы кезеңдегі
шығармалардың поэтикалық жүйесі мен идеялық-тақырыптық бағыты. Қазақ әдебиеті 15 - 17 ғасырлар. Поэзия
жырау. Қазақ әдебиеті 18 - 19 ғасырлар. Тарихи және идеялық-тақырыптық ерекшелігі. ЗарЗаман ағымының
әдебиеті. Осы дәуір өкілдерінің эсхатологиялық санасының бастауы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, XIX-XX ғғ. шетел әдебиеті.
Постреквизиттері: әдебиет теориясы, магистратура пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ әдебиетінің тарихи-әдеби үрдісінің бөлінген кезеңдері мен
кезеңдерін білу;B. Қазақстанның қоғамдық өмірі мен әдебиет қозғалысы арасындағы байланысты білу;C. қазақ
әдеби үрдісінің дамуының негізгі заңдылықтарын білу;D. классикалық әдеби ескерткіштердің тақырыбы мен
проблематикасын білу;E. әдеби ескерткіштердің көркемдік ерекшелігін білу.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Абайтану
Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш.
Курсты оқытудың мақсаты: Абайдың шығармашылық өмірбаянымен толық таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Абайдың ата-тегі, өскен ортасы, нәр алған алған қайнар бұлақтары
Пререквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы, Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиеті
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Постреквизиттері: ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті, 1900-1940 жж қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Абайдың өмірбаянымен танысады. В. Шығармашылық мұрасын игереді. С.
Абай поэзиясының жанрлық ерекшелігін ұғынады. D. Абайтану ғылымымен танысады. Е. Абай тақырыбының
өміршеңдігін түсінеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ драматургиясы
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Аталған саланың қол жеткізген бүгінгі табыстары негізінде студенттерге
барынша толық, тиянақты білім беру басты мақсат болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ драматургиясы – қазақтың XX ғасырдағы классикалық әдебиеті
дамуының заңды жалғасы. Драматургия – көркем әдеби тек (драма, трагедия, комедия) жанрларының
өнернамалық жүйесі. Қазақ сөз өнеріндегі дәстүрлі негізі әдебиет шығармалары мен фольклор мұраларында
(би-шешендер сайыстары, ақындар айтыстары, жар-жар, беташар, алтыбақан, т.б.) негізі қаланған ұлттық сөз
өнерінің бұл саласы қазақтың рухани мәдениетінің әлем өркениетіндегі көрнекті орнын да танытты.
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қазіргі қазақ драматургиясы – қазақтың XX ғасырдағы классикалық
әдебиеті дамуының заңды жалғасы.В. Драматургия – көркем әдеби тек (драма, трагедия, комедия)
жанрларының өнернамалық жүйесі. С. Қазақ сөз өнеріндегі дәстүрлі негізі әдебиет шығармалары мен фольклор
мұраларында (би-шешендер сайыстары, ақындар айтыстары, жар-жар, беташар, алтыбақан, т.б.) ;D. негізі
қаланған ұлттық сөз өнерінің бұл саласы қазақтың рухани мәдениетінің әлем өркениетіндегі көрнекті орнын да
танытты.Е. Аталған саланың қол жеткізген бүгінгі табыстары негізінде студенттерге барынша толық, тиянақты
білім беру басты мақсат болып табылады.
8.2 Модуль – Әдебиет тарихы және телерадиожурналистика(Білім траекториясы: журналистика)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Отаршылдық дәуіріндегі қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: PhD., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Кушкимбаева А.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің ХІХ ғасырдағы кезеңін құрайтын мұраларды қазіргі заманғы
әлемдік өркениет талаптарына сай оқыту – пәннің негізгі мақсаты. Отаршылдық дәуірдегі (ХІХғ) қазақ әдебиеті
мұраларын қазіргі әлемдік өркениет талаптарына сай оқыту. Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы
туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады. Отаршылдық дәуір әдебиетін қоғамдық-әлеуметтік
оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра оқыту болып табылады. Көркем шығармаларды көркемдік
ерекшелігіне қарай саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау, мәтіндерімен таныс
болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа білу.
Пәннің қысқаша мазмұны: Отаршылық дәуірдегі қазақ әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір
кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи
сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастық мәселелері ғылыми-теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Сонымен
қатар кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланысты дамыған
ерекшеліктеріне де ғылыми баға беріледі. Әдебиет тарихында бұл ғасыр «Ұлттық сананың ояну» дәуірі ретінде
бағаланады. Дәстүрлі жыраулық поэзия, дәстүрлі айтыс өнері, зар заман ағымы, сал-серілер поэзиясы, тарихи
жырлар мен қисса-дастандар, Қоқан хандығы езгісіне қарсылық сарыныдағы әдебиет өкілдері, ағартушылықдемократиялық ағым өкілдерінің шығармашылығы қамтылады. Бұл кезең әдебиетінде қазақ көркемсөзінде зар
заман әдебиеті, айтыс, сал-серілер өнернамасы, еуропа үлгісіндегі жаңа әдебиет, аударма әдебиет, назира
әдебиет қатар жасады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Отаршылық дәуірдегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық
ерекшелігіне қарай саралай отырып талдау; В. әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті
айқындау. Жанрлық ізденістер көрінісін саралау.С. Отаршылық дәуір әдебиетінің әдеби шығармаларын
тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақынжыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып
көрсете біледі; Е. пән бойынша қамтылатын әдеби шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің
ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен (зар заман, діни-исламдық, ағартушылық ағымдар)
тектестігін және өзгешеліктерін саралайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: 1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
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Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Телерадиожурналистика
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы техникалық құралдар арқылы бейнелік ақпарат таратудың
шығармашылық жүйесі,
Пәннің қысқаша мазмұны: тележурналистердің шығармашылық әдіс-тәсілдері мен шеберлік

қырларын жүйелейтін білім мен ғылым саласы.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы,Қазіргі әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. арнайы техникалық құралдар арқылы бейнелік ақпарат таратудың

шығармашылық жүйесі;В. бұқаралық ақпарат құралының бір парасы, жаңалықтар мен оқиғаларды
көрерменге жеткізіп;С. қоғамдық ой-пікір мен дүниетанымды қалыптастыратын көркем
публицистикалық қызмет түрі;D. шешендік өнердің бір тармағы;Е. тележурналистердің
шығармашылық әдіс-тәсілдері мен шеберлік қырларын жүйелейтін білім мен ғылым саласы.
8.3 Модуль - Қазақ әдебиетінің тарихы және іс қағаздарын жүргізу(Білім траекториясы: қазақ және
қытай тілдерінде құжат жүргізу)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Зар заман әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Зар заман әдебиетінің дәуірлік ерекшеліктерін таныту, хандық дәуірдегі
жыраулық поэзия дәстүрінің жаңа арнадағы әдебиетке бет бұруындағы ерекшеліктерді айқындау, ақындық
поэзияның жыраулар поэзиясынан айырмашылығы мен бірлігінің ара-қатынасын сипаттау, дәуірдің өн
бойындағы отаршылық езгіге қарсы күрес сарынының бүкіл әдебиеттің негізгі сарынын құрағандығын
түсіндіру. Ұлт-азаттық күрес сарының әдебиеттегі көрінісі, дәстүрлі айтыс мазмұнының әлеуметтік сипатының
өзгеруі, өнерпаздық-сыршылдық ағымдағы әдебиет өкілдерінің шығармашылығы, зар заман ақындарының
әдеби мұрасындағы дәуірлік мәселелер, ағартушылық-демократиялық әдебиеттегі прогрессивтік идеялардың
көрінісінің маңызын саралау – «Зар заман әдебиеті» пәнінің мақсаты боп табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әдебиеті тарихының ең бір құнарлы, дәстүрі берік, мазмұны бай кезеңі ХІХ
ғасыр. М.Әуезов бұл ғасырды «Зар заман дәуірі» деп атады, соған сай әдебиеттану ғылымында бұл дәуір
әдебиетіне «Зар заман әдебиеті» деген атау берілді. Зар заман дәуірі үлкен құбылысты оқиғаларға да, күрделі де
шиеленісті әлеуметтік тартыстарға да толы болды. Зар заман әдебиеті те бұл кезеңде жаңа сапалық дәрежеге
көтерілді. Бұл кезең әдебиетінде қазақ көркемсөзінде зар заман әдебиеті, айтыс, сал-серілер өнернамасы, еуропа
үлгісіндегі жаңа әдебиет, аударма әдебиет, назира әдебиет қатар жасады. Зар заман әдебиетінің зерттелуі,
дамуы мен қалыптасуы, негізгі ерекшеліктері, жаңа әдебиет үлгілері оқытылады.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ
әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік
жылдарындағы қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Зар заман әдебиетіндегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық
ерекшелігіне қарай саралай отырып талдау; В. әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті
айқындау.Жанрлық ізденістер көрінісін саралау. С. Зар заман әдебиетінің көркем шығармаларын тақырыптық,
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жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D. тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақын-жыраулар
поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете
біледі.Е. Зар заман дәуіріндегі қазақ әдебиетінің әлемдік озық көркемдік әдістермен, жанрлық-стильдік
шеберлік үлгілерімен үндестігіне де айрықша назар аударып талдайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1940 жж.)
Бағдарлама авторы: магистр, аға оқытушы Р.Р.Жұмағалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын аша
біледі. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің шығармашылығы
арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.Әрқилы әдебиет өкілдерінің
шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің шығармашылықтарындағы
басты жетістіктерін аша біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іс қағаздарын жазу 应用文写作
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
9.1 Модуль - Стилистика және қазақ әдебиетінің тарихы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Стилистика және тіл мәдениеті
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсатыстуденттерге тіл мәдениеті мен стилистика туралы жүйелі
теориялық білімді игеруді көздейді, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға негізделеді. Бұл пәнді оқытуда
студенттерге лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе
функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беріледі, кез-келген
мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйретеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл мәдениеті туралы түсінік. Тіл мәдениетінің нысаны, сөз мәдениеті туралы
ғылыми көзқарастар. Тіл мәдениетін оқытудыңмақсаты мен міндеттері. Тіл мәдениеті және сөз мәдениеті,
сөйлеудің тиімділік теориясы. Стилистика, тіл мәдениеті сөз мәдениеті. Тіл теориясы ұқсастықтары мен
айырмашылықтары.
Пререквизиттері: Жұбановтану, Грамматика тарихы мен теориясы
Постреквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Құжаттану
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тіл мәдениеті және стилистикасынигеру жолында студент өзінің
білімін,стилистикалық талдау дағдысын, іскерлік қабілетін дамытып, ана тілінің қасиетін тереңінен таниды.
Пәнді оқытуда студенттерге лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе
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функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беріледі, кез-келген
мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйретеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: ХХ ғ. ІІ ж. қазақ әдебиетінің тарихы (1940-1980 жж.)
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман әдебиетінің
жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және практикалық негізін
ескеру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау; ХХ
ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;
Пререквизиттері:
Постреквизиттері:
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қазіргі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман
әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және
практикалық негізін ескеру.В. Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау;С. ХХ
ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;
9.2 Модуль - Әдебиеттің жаңа кезеңі және тіл білімінің қолданбалы аспектілері(Білім траекториясы:
журналистика)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кеңес дәуіріндегі әдебиет
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940
жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр
бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар
қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады.
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы
серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі
өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы
әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс.
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың
айтулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің
табиғатын аша біледі. В. Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату С. белгілі өкілдерінің
шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.D.Әрқилы әдебиет
өкілдерінің
шығармашылық
лабораториясына
бару;Е.
ілгерішіл
әдебиет
қаламгерлердің
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша біледі.
9.3 Модуль - Қазақ әдебиеті және жалпы тіл білімі,16 академиядлық кредит (Білім траекториясы: қазақ
және қытай тілдерінде құжат жүргізу)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән студенттердің әдеби тілдің және әдебиет танудың, ғасырлар
тоғысындағы әдеби процесстерінің дамуындағы теориялық проблемалармен таныстырады, қазақ прозасындағы
жанрлық өзгерістердің ерекшеліктері, әдеби туындының құрылымы, проза поэтикасының идеялық-көркемдік
перспективаларын түсіну туралы мағлұмат береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің
тарихындағы көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Қазақ әдебиетінің кеңінен зерттелуіне ықпал еткен ғылыми еңбектермен
таныстыру;В. әдебиетіміздегі ақтаңдақ беттерін толтыруға ықпал етеді. С. Бұл пән жоғары кәсіби білім беруде
өзіне дейінгі халық ауыз әдебиеті; D. ХХ ғасыр әдебиеті, әдебиет теориясы; Е. әдебиеттану ғылымына кіріспе
секілді пәндермен жалғастықта оқытылады.
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10.1 Модуль - Әдебиеттанудың өзекті мәселелері және тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиеті сынының тарихы
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ
әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В. әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің,
ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу; С. көркем әдебиет
шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е.
студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиет теориясы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалымзерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса
отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет
теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды
үйренеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті
сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет
туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.), Кеңес дәуіріндегі әдебиет, Қазіргі
әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В. өнердің қоғамдық
функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С. өнердің халықтығы, мазмұны мен
пішіні; D. композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е. көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік
сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіре отырып, әдебиеттің қоғам
тарихының көркемдік бейнесі екенін ұғындыру; тарихи шығармалардың әдебиет тарихында алатын орнын
көрсету; тарихи шығармалардағы тарихи шындық пен көркемдік шындықтың ара қатынасын түсіндіру; тарихи
роман генезисін, оның жанрларын, танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттіккомпозициялық ерекшеліктері туралы білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы түсінік
беру;тарихи шығармалардың қоғамдық маңызына және идеялық көркемдік мазмұнына этикалық және ғылымиәдістемелік тұрғыдан қарауға үйрету; тарихи проза дәстүрі туралы мағлұмат беру; тарихи роман
шығармашылығының негізгі кезеңдері туралы мағлұмат беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ әдебиеті сының тарихы
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу принциптері мен
танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктерін, әдебиет
тарихының негізгі кезеңдерін үйрену; көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық
және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйрену; әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі
кезеңдері туралы білімдерін кеңейту.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың әдістемесі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. фиол.ғ.к., аға оқытушы
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Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің типтік бағдарламасына сай
қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін меңгерту мен практикалық дағдыларын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің мазмұны мектепте оқылатын «Қазақ тілі»
пәнінің мазмұны мен құрылымын,оқу пәнінің бағдарламасын қазақ тілін оқыту құралдарының сипатын,оқу
әдістемелік кешен түсінігін,оның құрамын, қазақ тілін оқытудағы қазіргі технологияларды, оқытудың әдістәсілдерін қамтиды.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В. оқу пәні
ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен құрылымын игерту; С. оқу-әдістемелік кешен түсінігін қалыптастыру; D.
қазақ тілін оқытудың қазіргі технологиясы, әдіс-тәсілдер, сабақ типтері, қазақ тілі курсының бөлімдерін оқыту
әдістері бойынша білім беру;Е. қазақ тілі бойынша игерген білімдерін бақылау және бағалау негіздерін игерту,
дағдыларын қалыптастыру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің типтік бағдарламасына
сай қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін меңгерту мен практикалық дағдыларын
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді әдебиетті оқыту әдістемесінің даму таризымен,оған үлес қосқан
ғалымдардың бүгінгі таңдағы қазақ әдебиетін оқытудың әдістемелік проблемаларымен таныстыру. ҚР бойынша
әдебиеті тиімді оқытп жүрген жаңашыл мұғалімдр еңбегін оқу,зерттеу.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (19001930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әдеби білім берудің негізгі бағыты – адам қоғамының ең негізгі құндылығы
ретінде тану, оның қоғамдағы орны мен роліне, әлеуметтік жағдайына, психологиялық даму ерекшелігіне мән
беру, сол арқылы оның рухани жан дүниесінің баюына өзіндік көзқарасының,шығармашылық белсенділігінің,
кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау.
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В. оқу пәні
ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен құрылымын игерту;С. оқу-әдістемелік кешен түсінігін
қалыптастыру;D.қазақ тілін оқытудың қазіргі технологиясы,әдіс-тәсілдер, сабақ типтері,қазақ тілі курсының
бөлімдерін оқыту әдістері бойынша білім беру; Е. қазақ тілі бойынша игерген білімдерін бақылау және бағалау
негіздерін игерту,дағдыларын қалыптастыру.
10.2 Модуль - Әдебиет теориясы және оқытудың жаңа технологиялары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Баспасөз және сын теориясы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар, Қазіргі қазақ әдебиеті
Оқытудан көркем күтілетін нәтижелер: А. Қазақ әдебиеті сынын дамыту;В. әдебиеттанушы ғалымзерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу;С.
көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын
оқыту;Е. студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мультимедиялық журналистика
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Мультимедиа технологияларында жасалған өнімдерді қолданудың негізгі
мақсаттары (оларға жазылған ақпараты бар CD – ROM): көпшілікке тарату және ойын-сауық (CD-үй
кітапханаларында өнер немесе әдебиет бойынша пайдаланылады) болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Мультимедиа — бұл компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және
қозғалыстағы бейнені біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология. Мультимедиа өзі
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көптеген мәлімет тасымалдаушылар жиынын білдіреді. Мультимедиалық зат құрамына музыкалық және
ауызекі жетелеу, бейнеклиптер, анимация, графикалық слайдтар және мәтіндік базасы кіретін интерактивті
жиынтық кіреді.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. мультимедиа — бұл компьютерде дыбысты, ақпаратты, тұрақты және
қозғалыстағы бейнені біріктіріп көрсету үшін жинақталған компьютерлік технология.В. мультимедиа өзі
көптеген мәлімет тасымалдаушылар жиынын білдіреді.С. Мультимедиалық зат құрамына музыкалық және
ауызекі жетелеу, бейнеклиптер, анимация, графикалық слайдтар және мәтіндік базасы кіретін интерактивті
жиынтық кіреді.D. Мультимедиа технологияларында жасалған өнімдерді қолданудың негізгі мақсаттары
(оларға жазылған ақпараты бар CD – ROM): көпшілікке тарату және ойын-сауық (CD-үй кітапханаларында
өнер немесе әдебиет бойынша пайдаланылады) болып табылады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту;болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жаңа технологиялардың түрлерін меңгерте отырып,студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді.Студенттердің әдістемелік іскерлігін
шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады.Студенттер оқыту технологиясы бойынша
материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды,білім мен ақпаратты игере біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары
Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялары» курсын Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ
мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ
студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде
қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін
оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (19001930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу
қабілеттерін дамыту. В. Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу. С.
ҚР бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі,жаңашыл мұғалімдер еңбектерін
оқу,зерттеу.D.қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е. оқу-әдістемелік кешен түсінігін
қалыптастыру.
10.3 Модуль - Құжаттану және әдебиет теориясы мен сыны, тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Сын жанрының қалыптасуы мен тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен
ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен
қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын
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дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын
оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың
әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, Қазақ әдебиетіндегі тарихи романдар, Қазіргі қазақ әдебиеті
Оқытудан көркем күтілетін нәтижелер: А. Қазақ әдебиеті сынын дамыту;В. әдебиеттанушы ғалымзерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу;С.
көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D. көркем шығармаларды, әдебиет теориясын
оқыту;Е. студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құжаттану
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: «Құжаттану» ғылыми пән ретінде таңдау компонеті болып енгізілу себебі
аймақтанушы мамандарға құжаттардың құрастырылуы мен құжат түрлері жөнінде білім беру мақсатымен
байланысты
Пәннің қысқаша мазмұны: «Құжат», «құжаттану» ұғымын ажырату; Құжаттану объектісін айқындап,
құжаттануды зерттеудің теориялық және қолданбалы бағыттары жөнінде түсінік беру; «Ақпарат» ұғымын
айқындау, ақпарат басқару шешімдерін қабылдаудың негізі, құжат ақпараттың материалдық тасушылары
жөнінде ұғымдарын қалыптастыру.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. «Құжат», «құжаттану» ұғымын, құжаттану объектісін меңгереді.В.
Құжаттануды зерттеудің теориялық және қолданбалы бағыттарын игереді.С. Ақпарат басқару шешімдерін
қабылдаудың негіздерін біледі.D. Құжаттардың қызметін, құжаттарды жіктеу ұстанымдарын, түрлерін, әр
құжаттың деректемелерін;Е. оларды рәсімдеу ерекшеліктерін игереді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: Қазақ тілі пәні мұғалімінің кәсіби дамуы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. ф.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа форматта қазақ тілі мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік адамгершілік,
рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбеттің қалыптастыру, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие
үдерісін тиімді ұйымдастыра отырып, оқу тиімділігін арттыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі өзгермелі заманда қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа 7 модулі
(Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,сын тұрғысынан ойлауға үйрету,оқу үшін бағалау және оқуды
бағалау,оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ)пайдалану, талантты және
дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу,оқытуды басқару және
көшбасшылық)меңгеріп, оны тілді оқытудың тиімділігін арттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін
шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін пайдалану.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: жекелеген оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін
түсіну,оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу
қажеттігін ұғынуы, кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете
түсінуі. Сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып, түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі
көзқарастарын, сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері Жалпы тіл білімі, Гендерлік лингвистика
Постреквизиттері ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
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Оқытудан күтілетін нәтижелер Жаңа технологиялардың түрлерін меңгерте отырып, студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. Студенттердің әдістемелік іскерлігін
шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. Студенттер оқыту технологиясы бойынша
материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды, білім мен ақпаратты игере біледі.
5В020500 – Филология
Білім траекториялары: Қазақ филологиясы: журналистика: қазақ және қытй тілдерінде құжат жүргізу

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

4курс-2017 жылы қабылданғандар үшін

12.1 Модуль - Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті және тарихи проза,10 академиялық кредит
БП ТК
TZhKA 4201
Тәуелсіздік жылдардағы қазақ әдебиеті
7
5
БП ТК
KATP 4202
Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
7
5
12.2 Модуль - Қазіргі қазақ әдебиеті және публицистика,10 академиялық кредит
БП ТК
KPP 4201
Қазақстан публицистикасы теориясы мен тәжірибесі
7
5
БП ТК
PO 4202
Публицистика өнері
7
5
12.3 Модуль - Жаңа дәуірдегі қазақ әдебиеті және іс қағаздары,10 академиялық кредит
БП ТК
KDA 4201
Базалық қытай тілі
7
5
БП ТК
IKZh 4202
Іс қағаздарын жазу
7
5
16.1 Модуль – Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі,12 академиялық кредит
КП ТК
KTOA 4303
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
7
6
КП ТК
KAOA 4304
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
7
6
16.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары,12 академиялық кредит
КП ТК
KTOIMT 4303
Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
7
6
КП ТК
KAZHT 4304
Қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары
7
6
16.3 Модуль - Тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері,12 академиялық кредит
КП ТК
KTMKD 4303
Қазақ тілі пәні мұғалімінің кәсіби дамуы
7
6
КП ТК
KAOIMT 4304
Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті модульді
7
6
17.1 Модуль – Тіл тарихы және стилистика,11 академиялық кредит
БП ТК
STM 4206
Стилистика және тіл мәдениеті
7
5
БП ТК
OTT 4207
Грамматика тарихы мен теориясы
7
6
17.2 Аймақтық әдебиеттану және журналистиканың құқықтық негіздері,11 академиялық кредит
БП ТК
AAZhT 4205
Аймақтық әдебиеттану мен журналистика тарихы
7
5
БП ТК
ZhAT 4206
Журналистика және әдебиет теориясы
7
6
17.3 Модуль – Тіл білімі мен аударманың прагматикалық аспектісі,11 академиялық кредит
БП ТК
MKKDKT 4206 Қытай тілі оқылымы мен жазылымы
7
5
БП ТК
RIK 4207
Риторика және іскерлік келіссөздер
7
6
12.1 Модуль - Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті және тарихи проза
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨМУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева
Курсты оқытудыі мақсаты: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі
заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және
практикалық негізін ескеру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін
айқындау;ХХ ғасырдың 40-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру;
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен
оның рухани-эстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; осы дәуірдегі қазақ әдебиеті шығармаларының
баяндаушылық ерекшеліктерімен таныстырып, теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау
дағдыларын қалыптастыру; Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі
заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу; студенттердің арнайы дайындығының теориялық және
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практикалық негізін ескеру; Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін
айқындау.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова
Курсты оқытудың мақсаты: әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіре отырып, әдебиеттің қоғам
тарихының көркемдік бейнесі екенін ұғындыру; тарихи шығармалардың әдебиет тарихында алатын орнын
көрсету; тарихи шығармалардағы тарихи шындық пен көркемдік шындықтың ара қатынасын түсіндіру; тарихи
роман генезисін, оның жанрларын, танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттіккомпозициялық ерекшеліктері туралы білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы түсінік
беру;тарихи шығармалардың қоғамдық маңызына және идеялық көркемдік мазмұнына этикалық және ғылымиәдістемелік тұрғыдан қарауға үйрету; тарихи проза дәстүрі туралы мағлұмат беру; тарихи роман
шығармашылығының негізгі кезеңдері туралы мағлұмат беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ әдебиеті сының тарихы
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет
пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу принциптері мен
танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктерін, әдебиет
тарихының негізгі кезеңдерін үйрену; көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық
және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйрену; әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі
кезеңдері туралы білімдерін кеңейту.
12.2 Модуль - Қазіргі қазақ әдебиеті және публицистика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пә Бағдарлама авторы: Сарбасова А. Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Үйрету, сауатты пайдалана көркем оқу құралы журналистика саласындағы баспа
материалдарында теледидар және радио.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерделеуге,
оның ішінде өз жарияланымдарын дайындауға және БАҚ мәтіндерін шығаруға басқа қатысушылармен жұмыс
жасауға, жеке және ұжымдық қызмет, мәтіндік және мәтіндік емес жұмыс, бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін,
журналистік Жарияланымдар процесінің техникасы мен технологиясын білуге және оқылатын аймақты
түсінуге бағытталған.
Пререквизиттері: ауызша сөйлеу практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шет тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.әр жанрдың өзіндік тілдік, стилистикалық ерекшеліктерін біледі В.
басылымның, телерадиоканалдың ерекшеліктеріне сәйкес әр түрлі тақырыптарға материал жазу кезінде
стилистиканы таңдай алады С. көркем журналистиканың және оның жанрлық жүйесінің тұтастығын зерттейді
D. бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін біледі Е. журналистік басылымдарды жасау процесінің міндеттері мен
әдістерін, техникасы мен технологиясын, олардың мазмұны мен конструктивті композициялық ерекшеліктерін
түсінеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Публицистика өнері
Бағдарлама авторы: Сарбасова А. Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Үйрету, сауатты пайдалана көркем оқу құралы журналистика саласындағы баспа
материалдарында теледидар және радио.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерделеуге,
оның ішінде өз жарияланымдарын дайындауға және БАҚ мәтіндерін шығаруға басқа қатысушылармен жұмыс
жасауға, жеке және ұжымдық қызмет, мәтіндік және мәтіндік емес жұмыс, бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін,
журналистік Жарияланымдар процесінің техникасы мен технологиясын білуге және оқылатын аймақты
түсінуге бағытталған.
Пререквизиттері: ауызша сөйлеу практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шет тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.әр жанрдың өзіндік тілдік, стилистикалық ерекшеліктерін біледі В.
басылымның, телерадиоканалдың ерекшеліктеріне сәйкес әр түрлі тақырыптарға материал жазу кезінде
стилистиканы таңдай алады С. көркем журналистиканың және оның жанрлық жүйесінің тұтастығын зерттейді
D. бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін біледі Е. журналистік басылымдарды жасау процесінің міндеттері мен
әдістерін, техникасы мен технологиясын, олардың мазмұны мен конструктивті композициялық ерекшеліктерін
түсінеді.
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12.3 Модуль - Жаңа дәуірдегі қазақ әдебиеті және іс қағаздары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Базалық қытай тілі
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іс қағаздарын жазу
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
16.1 Модуль – Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың әдістемесі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. фиол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің типтік бағдарламасына сай
қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін меңгерту мен практикалық дағдыларын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің мазмұны мектепте оқылатын «Қазақ тілі»
пәнінің мазмұны мен құрылымын,оқу пәнінің бағдарламасын қазақ тілін оқыту құралдарының сипатын,оқу
әдістемелік кешен түсінігін,оның құрамын, қазақ тілін оқытудағы қазіргі технологияларды, оқытудың әдістәсілдерін қамтиды.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В. оқу пәні
ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен құрылымын игерту; С. оқу-әдістемелік кешен түсінігін қалыптастыру; D.
қазақ тілін оқытудың қазіргі технологиясы, әдіс-тәсілдер, сабақ типтері, қазақ тілі курсының бөлімдерін оқыту
әдістері бойынша білім беру;Е. қазақ тілі бойынша игерген білімдерін бақылау және бағалау негіздерін игерту,
дағдыларын қалыптастыру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің типтік бағдарламасына
сай қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін меңгерту мен практикалық дағдыларын
қалыптастыру.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді әдебиетті оқыту әдістемесінің даму таризымен,оған үлес қосқан
ғалымдардың бүгінгі таңдағы қазақ әдебиетін оқытудың әдістемелік проблемаларымен таныстыру. ҚР бойынша
әдебиеті тиімді оқытп жүрген жаңашыл мұғалімдр еңбегін оқу,зерттеу.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (19001930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әдеби білім берудің негізгі бағыты – адам қоғамының ең негізгі құндылығы
ретінде тану, оның қоғамдағы орны мен роліне, әлеуметтік жағдайына, психологиялық даму ерекшелігіне мән
беру, сол арқылы оның рухани жан дүниесінің баюына өзіндік көзқарасының,шығармашылық белсенділігінің,
кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау.
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В. оқу пәні
ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен құрылымын игерту;С. оқу-әдістемелік кешен түсінігін
қалыптастыру;D.қазақ тілін оқытудың қазіргі технологиясы,әдіс-тәсілдер, сабақ типтері,қазақ тілі курсының
бөлімдерін оқыту әдістері бойынша білім беру; Е. қазақ тілі бойынша игерген білімдерін бақылау және бағалау
негіздерін игерту,дағдыларын қалыптастыру.
16.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту;болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жаңа технологиялардың түрлерін меңгерте отырып,студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді.Студенттердің әдістемелік іскерлігін
шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады.Студенттер оқыту технологиясы бойынша
материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды,білім мен ақпаратты игере біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пән атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары
Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялары» курсын Қ.Жұбанов
атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ
мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ
студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды
меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде
қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін
оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (19001930 жж.)
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу
қабілеттерін дамыту. В. Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу. С.
ҚР бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі,жаңашыл мұғалімдер еңбектерін
оқу,зерттеу.D.қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е. оқу-әдістемелік кешен түсінігін
қалыптастыру.
16.3 Модуль- Тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: Қазақ тілі пәні мұғалімінің кәсіби дамуы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. ф.ғ.к., аға оқытушы

110

Курсты оқытудың мақсаты: Жаңа форматта қазақ тілі мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік адамгершілік,
рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбеттің қалыптастыру, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие
үдерісін тиімді ұйымдастыра отырып, оқу тиімділігін арттыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі өзгермелі заманда қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа 7 модулі
(Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер,сын тұрғысынан ойлауға үйрету,оқу үшін бағалау және оқуды
бағалау,оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ)пайдалану, талантты және
дарынды балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу,оқытуды басқару және
көшбасшылық)меңгеріп, оны тілді оқытудың тиімділігін арттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін
шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін пайдалану.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: жекелеген оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін
түсіну,оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу
қажеттігін ұғынуы, кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете
түсінуі. Сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып, түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі
көзқарастарын, сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті модульді
Бағдарлама авторы Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін
теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық
технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап
көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі
қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді
іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай
білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын
сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.
Пререквизиттері Жалпы тіл білімі, Гендерлік лингвистика
Постреквизиттері ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер Жаңа технологиялардың түрлерін меңгерте отырып, студенттерді болашақ
қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. Студенттердің әдістемелік іскерлігін
шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. Студенттер оқыту технологиясы бойынша
материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды, білім мен ақпаратты игере біледі.
17.1 Модуль – Тіл тарихы және стилистика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Стилистика және тіл мәдениеті
Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., филол.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсатыстуденттерге тіл мәдениеті мен стилистика туралы жүйелі
теориялық білімді игеруді көздейді, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға негізделеді. Бұл пәнді оқытуда
студенттерге лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе
функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беріледі, кез-келген
мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйретеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл мәдениеті туралы түсінік. Тіл мәдениетінің нысаны, сөз мәдениеті туралы
ғылыми көзқарастар. Тіл мәдениетін оқытудыңмақсаты мен міндеттері. Тіл мәдениеті және сөз мәдениеті,
сөйлеудің тиімділік теориясы. Стилистика, тіл мәдениеті сөз мәдениеті. Тіл теориясы ұқсастықтары мен
айырмашылықтары.
Пререквизиттері: Жұбановтану, Грамматика тарихы мен теориясы
Постреквизиттері: Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Құжаттану
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тіл мәдениеті және стилистикасынигеру жолында студент өзінің
білімін,стилистикалық талдау дағдысын, іскерлік қабілетін дамытып, ана тілінің қасиетін тереңінен таниды.
Пәнді оқытуда студенттерге лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе
функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беріледі, кез-келген
мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйретеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Грамматика тарихы мен теориясы
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.Ә. ф.ғ.к., доцент
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Курсты оқытудың мақсаты: Грамматика тарихы мен теориясы пәні филология саласы мамандарын даярлау
үшін оқытылатын лингвистикалық пәндердің негізгілерінің бірі ретінде саналатын іргелі теориялық курс.
Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі қазақ тілібойынша алынатын білімді тереңдете отырып, қазақ тарихи
лексикалық қоры мен құрамын, толығу жолдары мен жүйесін, тіл тарихын қалыптасу, кемелдену жолындағы
фонетикалық өзгерістердің рөлін,этимологиялық және этнолингвистикалық ерекшеліктерін, сөзжасам жүйесі
мен оның теориялық номинациялық қисындарын,грамматикалық құрылымындағы тұлғалық және қызметтік,
мағыналық өзгерістердің себебі мен салдарын, сөз және сөйлем құрылымының күрделену сипатын т.б. ғылыми
негіздеп кешенді түрде оқыту.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Электронды құжаттар
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Грамматика тарихы мен теориясын оқу барысында студент қазақ халқының
этногенездік құрамына сәйкес халық тілінің қалыптасу ерекшеліктерін, тілдің дыбыстық сипаты мен
грамматикалық құрылымының ғылыми негіздерін, ұлт тілі ретінде өсу, даму жолдарын онтологиялық бағдарда
кешенді түрде меңгереді. Тілдің даму жолдарын айқындау арқылы оның танымдық желісін таниды
17.2 Модуль - Аймақтық әдебиеттану және журналистиканың құқықтық негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аймақтық әдебиеттану мен журналистика тарихы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы, магистр А.Ж.Ұлықпанова
Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе өңірінен шыққан әдебиет өкілдерінің өмірі, шығармалары туралы
мәлімет беру. Ел арасында жүрген ғылыми деректерді жинап, зерттеп жүрген зерттеуші-ғалымдар еңбегімен
таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтық әдебиеттану пәні бойынша бұл жұмыс бағдарламасынан Сіз өз
бетіңізше орындайтын тапсырмалар легін, негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімін, оқылатын пәннің
мақсат-міндеттерін, жалпы пәннің мазмұнына қатысты деректердің бәрін ала аласыз.
Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі қазақ әдебиетінің
тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (19411960), ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. .Аймақтық әдебиеттану өкілдерімен танысады. Шығармаларының
көркемдік ерекшеліктерін талдап үйренеді. В. Шығармашылық қабілеттерін дамытады, шешендікке баулиды,
ғылыми ізденістерге бағыт-бағдар алады. С. көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D.
композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е. көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең
құрылысын ашып көрсету
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: Журналистика және әдебиет теориясы
Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев
Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалымзерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса
отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет
теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды
үйренеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті
сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет
туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.), Кеңес дәуіріндегі әдебиет, Қазіргі
әдеби процесс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В. өнердің қоғамдық
функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С. өнердің халықтығы, мазмұны мен
пішіні; D. композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е. көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік
сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
17.3 Модуль – Тіл білімі мен аударманың прагматикалық аспектісі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тілі оқылымы мен жазылымы
Бағдарлама авторы: Бахитова А. Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану бойынша білімді
қалыптастыру.
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Пәннің қысқаша мазмұны: оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпарат алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға
бағытталған; қытай тіліне ауызша және жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси,
экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әртүрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара
түсіністікті қамтамасыз ету.
Пререквизиттері: Тіл білімінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тіл білімінің сөзжасамы мен морфологиясы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Стилистика және тіл мәдениеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді в. кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгерген; C. түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D. зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінің базалық білімін қолданады; E. оқып жатқан тақырып аясында кәсіби аударма
дағдыларын қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Риторика және іскерлік келіссөздер
Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. фиол. ғ.д.проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Риторика, іскерлік әңгіме және келісім. Қарым-қатынас және оған қатысты
мәселелер. Тұрмыстық және іскерлік қарым-қатынастардың ерекшеліктері. Іскерлік қарым –қатынастардың
түрлері: іскерлік әңгіме, іскерлік келісім, телефонмен сөйлесу. Іскерлік әңгіме мен келісімдерді әзірлеудің және
жүргізудің ерекшеліктері.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қарым-қатынастың ауызша емес құралдары.Шешендік өнер әлеуметтік құбылыс
ретінде.Шешендік өнер тарихының негізгі кезеңдері.Көпшілік алдына шығып сөйлеуге әзірлеу.Әзірліктің
түрлері, сөйлеу композициясы, аудиториямен байланыс.Айтыс, егес,пікірталас.Айтыстарды жіктеу.Айтыс
мәдениеті.Айтыстағы амал.
Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Электронды құжаттар
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шешендік стиль, шешеннің сөзін талдау. В. Негізгі фомальды – логикалық
заңдар.С. Дәлелдеу, оның құрылым мен түрлері. Пікірталас тәсілдері.Сұраққа жауап беру өнері: сұрақты
жіктеу, жауап беру түрлері. D. Адал емес тәсілдер және оларды бейтараптау.Сөйлеу мәдениеті.Дауыстап
сөйлеу, оның ерекшеліктері.Е.Этикет, іскерлік этикет түсінігі, іскерлік қатынаста қолданылатын этикет
формулалар, іскерлік мәдениеттің ұлттық, халықаралық негіздері туралы білім беріледі.
6В01706 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Пәндер коды

Пәндер атауы

4.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы,10 академиялық кредит
Ped 2201
Педагогика
3
IBB 2301
Инклюзивті білім беру
3
Педпрактика
4
4.2 Модуль – Менеджмент және педагогикалық қызмет,10 академиялық кредит
БП ЖОО
Ped 2201
Педагогика
3
ЖББП ТК
BBM 2301
Білім берудегі менеджмент
3
БП
Педпрактика
4
5. Модуль – Шетел тілі курсы тілі,10 академиялық кредит
БП ЖОО
MKKMBShT
Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел
3
2203
тілі
БП ЖОО
ShBBA
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
4
6.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы,23 академиялық кредит
БП ТК
BShTUO2205
Бірінші шетел тілін үйде оқу
4
БП ТК
Elt 2206
Елтану
4
БП ТК
BShTКОN 2207 Базалық шетел тілі және көркем оқу негіздері
4
БП ТК
ShT (E) 2208
Шетел тілі (екінші)
3,4
6.2 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы,23 академиялық кредит
БП ТК
BShTSO 2205
Бірінші шетел тілін сыни оқу
4
БП ТК
BAATT 2206
Британия Әлемі және ағылшын тілі тарихы
4
БП ТК
BNShT B2 2207 Базалық негізгі шетел тілі В2
4
БП ЖОО
ЖББП ТК
БП
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

3
5
2
3
5
2
5
5
3
5
5
10
3
5
5

БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК

ЕShTPK 2208
Екінші шетел тілінің практикалық курсы
7.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикасы,13 академиялық кредит
PG 2209
Практикалық грамматика
MKKК 2210
Мәдениаралық қарым-қатынасқа кіріспе
КG 2211
Коммуникативті грамматика
7.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикасы,13 академиялық кредит
Шетел тілінің практикал
ShTPG 2209
қ граматикасы
MKKP 2210
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
KBShTG 2211
Коммуникативті бағыттағы шетел тілі грамматикасы

3,4

10

3
3
4

5
5
3

3

5

3
4

5
3

4.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Педагогика
Бағдарлама авторы: Алдашева Г.Х.
Курсты оқытудың мақсаты: болашақ педагогтардың қазіргі педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін
меңгеруі, жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын тиімді оқыту мен тәрбиелеу және өзінің кәсіби
қалыптасу үшін қажетті практикалық дағдылар мен дағдыларды меңгеруіне алғышарттар жасау.
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогика педагогикалық процестің мәнін, заңдылықтарын, принциптерін,
тенденцияларын және даму перспективаларын зерттейді, оны ұйымдастыру теориясы мен технологияларын
әзірлейді, тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің педагогикалық қызметінің мазмұнын жетілдіреді және жаңа
ұйымдастыру түрлерін, әдістері мен тәсілдерін жасайды. Педагогикалық ғылымның негізгі мақсаты адамның
қалыптасуының, оның тәрбиесінің, оқытудың және білім берудің ең оңтайлы әдістерін табу және
заңдылықтарды анықтау болып табылады.
Пререквизиты: Тарих, философия
Постреквизиты: дипломдық жобалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. мұғалімнің педагогикалық қызметінің ерекшелігі мен негізгі
заңдылықтарын;мұғалімнің негізгі педагогикалық функцияларын және оларды педагогикалық қызметте жүзеге
асыру механизмін;табиғи және әлеуметтік факторлардың арақатынасын және олардың педагог тұлғасының
қалыптасуына әсерін;адамның педагогикалық болмысты игеруі қандай формада және жағдайларда жүзеге
асырылады;кәсіби қызметтегі сана мен сана-сезімнің рөлін;өзінің кәсіби шеберлігін қалыптастырудың негізгі
механизмдерін;адамның ерік-жігерінің, эмоцияларының рөлі мен маңызын;, педагогикалық іс-әрекеттің әр
түрлі жағдайларындағы қажеттіліктер мен уәждерді қолдана білу; В. оқушының темпераментін, қабілетін,
сипатын ескере отырып, оның жеке тұлғасына психологиялық-педагогикалық сипаттама бере білу; оқу ісәрекетінің әр түрлі жағдайларында өзінің педагогикалық көзқарастарын түсіндіру, өзін-өзі реттеудің қарапайым
тәсілдерін меңгеру, ұйымдастырылған ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынас заңдылықтарын түсіну;
педагогикалық іс-әрекеттің әр түрлі нысандарын, құралдарын және әдістерін пайдалану;; кәсіби қызметте
педагогикалық міндеттерді анықтау мен шешудің оқу-тәрбие жағдайларын талдаудың қарапайым дағдыларын
меңгеру; С. педагогикалық қызметтің практикалық дағдылары мен формаларын, құралдары мен әдістерін
меңгеру; D. балалармен жұмыс істеу дағдысы; E. педагогикалық әдістерді қолдану шеберлігі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру
Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті
білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту
мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған
мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым–қатынастың өзгеру эволюциясы.
Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы көмек көрсету. Арнайы білім беру мазмұнының
жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі
елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің
жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру
мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке
дамыта оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата–аналармен қарым–қатынас жасаудың тиімді
әдістері. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік–кәсіптік мекемелердегі оқу
–тәрбие процесін ұйымдастыру.
Пререквизиттері: Әлеуметік саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі педагогикалық пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B.
Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері туралы

114

білім көлемін қолдана біледі. C. Инклюзивті білім беру туралы білімдерді пайдалана біледі. D. Арнаулы көмек
қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін
меңгереді. Е. Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді.
4.2 Модуль – Менеджмент және педагогикалық қызмет
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі
заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру, оның жүйесін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық – коммуникативтік, пән
бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере білу,
әлеуметтік - еңбек құзыреттілігі, теориялық білімді игеріп, практикалық дағды алуы керек.
Пререквизиттері: Қазақ жазуы және латын әліпбиі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Түркітануға кіріспе, Практикалық қазақ тілі
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған белгілі
педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, В. өз пәнін оқытудың берілген мақсаттарына сәйкес оқу
қызметінің шарттарын өз бетінше құрастыра біледі С. іскери этика нормаларын сақтайды және мінез-құлықтың
этикалық және құқықтық нормаларын меңгереді; D. қазіргі ақпараттық технологиялар мен ақпарат жүйесіндегі
базалық білімді игереді Е. компьютер желілерімен жұмыс істей біледі, бағдарламалық құралдарды қолданады,
ақпараттар қорын жасайды және интернет ресурстарын пайдалануды білуде базалық білімді меңгереді.
5. Модуль – Шетел тілі курсы тілі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
Бағдарлама авторы: Утегенова А.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса
алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетуге, дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешуге, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты ауызша аударма
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда,
оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетеді; В. Дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешеді; С. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре біледі; D. Қазіргі Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін
біледі; E. Пән бойынша алған білімдерін кәсіби тәжірибеде қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шеттілдік білім берудің әдістемесі
Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге шетел тілдерін оқытудың заманауи теориясы мен әдістемесін
үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны:«Шеттілдік білім берудің әдістемесі» пәні студенттердің әдістеме нысаны мен пәні,
заңдары мен заңдылықтары туралы түсінігін, ғылыми көзқарасын қалыптастыруға, әдістемелік ғылымның
дамуының қазіргі жағдайы мен негізгі үрдістерімен таныстыруға, шетел тілдерін оқытудың теориясы мен
әдістемесін, шетел тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра білу, инновациялық
технологияны қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Фонетика практикумы, базалық шетел тілі, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, ағылшын әдебиетінің теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлемдік стандартты үлгіге сәйкес шет тілінде оқытады В. Еуропалық
Одақ елдерінде қабылданған Ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және шет тілдерін меңгерудің
жалпыеуропалық құзыретін ескеретін бағдарламаларды пайдаланады С. Басқа қарапайым, көпшілік алдында
белгілі ойдан бас тарта біліп, түрлі пікірлерді қарайды және өзге тілді оқыту тұжырымдамаларына прогрессивті
көзқарастарды таңдайды D. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі Е.
Шет тілін тиімді оқыту үшін замануи құрал-жабдықтарды қолданады.
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6.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін үйде оқу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының
тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін
қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік
береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу;
макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша
өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды
фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын
түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және
тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу;
мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды
бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу
барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы
акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар,
кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және
қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну);
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Home Reading first foreign language
Author of the course: AT Trusheva
Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly
grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the
necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as
accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the
context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the
national-cultural component of semantics; select culturally relevant information
Aim (according to curriculum): Development of reading skills: the ability to accurately,adequately understand the
literary text.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Expected results: А.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); В.
implementation of independent work of students;С. formation of a complex communication skills to extract the main
information of the text, the story line, main chain of events, combining individual facts into meaningful parts;
understanding of the implicit content of the text.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Елтану
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге өздері тілін үйренетін ел (ТҮЕ) туралы толык мәлімет беру, оларды
осы ел туралы тарихи, географиялық, экономикалык, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы
мағлұматтарды қамтитын білім кешенімен қаруландыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Ұлы Британия және Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі. I. Географиялық
жағдайы. Территориясы. Табиғи жағдайлары. Біріккен Корольдіктің экономикасы. Шаруашылығының жалпы
сипаттамасы. Өнеркәсіп, жетекші салалары және олардың орналасуы. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия
Біріккен Корольдігінің мемлекеттік құрылымы. Халыққа білім беру жүйесі. Оның қазіргі ұйымдастырылуының
негіздері. Халыққа білім беру ісін басқару. Мәдениет. Мұражайлар мен сурет галереялары. Сәулет
ескерткіштері. Америка Құрама Штаттары. АҚШ-тың географиялық және табиғи жағдайлары.АҚШ-тың
тұрғындары. АҚШ-тың мемлекеттік құрылысы. АҚШ-тың мәдени әр алуандығы.Елтанудағы жаңалық америкатану. Америкатану тарихы.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
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Постреквизиттері: Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Елтануды оку нысанын және оның баска ғылымдармен байланысын; тілін
үйренетін елдін физикалық және экономикалык географиясын; В.әкімшілік-аймақтың бөлінуін; елдің
қалыптасу тарихын; қоғамдық саяси құрылысын; С.билігінің мемлекеттік құрылымын және саяси жүйесін;
ғылым мен мәдениет калыптасуының шарттары мен ерекшеліктерін; салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық
мейрамдары мен рәміздерін; D.қазіргі кезде болып жатқан саяси, экономикалық. әлеуметтік және мәдени
процестерін; әлемдік цивилизация жүйесіндегі тілін оқып отырган елдің алатын орнын; E.үйренетін тілдің
елтануга арналған реалияларының, тұракты идиомалық сөз тіркестерінің мағыналық күрылымын білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline:Country study
Author: Trusheva AT
Summary:of the course to give students a holistic view of the country of the target language, equip them with
knowledge of the complex And this, including details of the historical, geographical, economic, socio - political,
cultural and social characteristics.
Course Description: The history of the country of studied language, the political system and institutions; geographical
position; economic, political, social and cultural processes; conditions and characteristics of the formation of nation,
culture, formation of statehood as the main stages of historical development
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
Постреквизиттері: Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
Expected learning outcomes: А. As a result of the study of geography, students should have basic themes: Domestic
policy. The political system of the countries studied languages; В. level and problems of socio-economic development
of countries, ways and perspectives of their solution. Place and role of the countries surveyed in the modern system of
world civilization. Comparative analysis of the traditions and customs of the peoples of the studied languages and the
Republic of Kazakhstan, as well as the processes occurring in them in order to identify the general and specific briefly
speak on complex subjects of Sia, and to report on their country, compared with Sia.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Базалық шетел тілі және көркем оқу негіздері
Бағдарлама авторы: Мурсалиева А.К.
Курстағы оқытудың мақсаты: Шетел тілінде оқытудың мақсаты-мәдениаралық және кәсіби коммуникативтік
біліктерін қалыптастыру. Коммуни-кативтік мәдениет тануға бағытталған оқып үйренудің мақсатылингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден
тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау
саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде
қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын
жалғастырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы;
Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және
оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және
әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның
бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи
тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар.
Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып
жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының
жанұялық әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни
мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз!
Жастар сәні және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі
ортақ және ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы
елестер; Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет
елдегі студенттердің оқуы және өмірі.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы
Постреквизиттері Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстан кейін студент оқуы тиіс және түпнұсқалық әр түрлі жанрдағы
(көркем әбедиет, публицистикалық визуальді-тәлімдік, прагматикалық) мәтіндерден берілген стратегия
бойынша мәлімет алуы тиіс.В. Оқылған материалдырға және әлеуметтік мәдени білімге сүйене отырып. С.
Студенттер дайындалған және дайындалмаған диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді. Д.
Студенттер мәліметтер дереккөзіне сүйене отырып, диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне
үйренеді, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі. Е. Студенттер күрделі мәселелі жағдайға сүйене
отырып, диалогикалық және моногикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Basic foreign language and the basics of art education
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Aim of the discipline: Formation of students’ intercultural communicative and professional competence.
Communicative competence is explained as the ability and willingness of students’ communication on foreign language
on an intercultural level by relying on their knowledge, skills and personal qualities. This course continues to work on
the future development of students’ ability to communicate on foreign language on an intercultural level, productive and
receptive language material’s intensification and amplification.
Summary: The family in the modern society: Relationships between generations; The role of family life in the
individual`s upbringing; Healthy family-healthy society. Modern young family and its problems: National traditions
and customs of marriage in Kazakhstan and in the country of the target language; The demographic problems of
marriage in Kazakhstan and in the country of the target language; The budget of a young family and the basic cost
items; The basic conditions of stability and instability of youth marriages. Modern housing: Types of housing (urban,
country house, an apartment); Housing; Modern design. Holidays. Traditions and customs in Kazakhstan and in the
country of the target language: Cultural and historical background of national symbols in Kazakhstan and in the
country of the target language; Family traditions of celebrating birthdays, the birth of a child. State, secular and
religious holidays in Kazakhstan and in the country of the target language. Rest. Travelling: Leisure time: the ways of
spending it; We invite you into a fascinating journey! Youth fashion and individual style: Modern youth fashion;
Creators of modern fashion; Similarities and differences in youth fashion of two countries. Choosing a career: Reasons
of choosing a career; The idea of future profession; Forms of admission to universities and contest requirements here
and abroad; Life and study of students in our country and abroad.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Expected results: А. After completing the course, the student should be able to read and extract information according
to predetermined strategies of reading authentic texts of different genres: literary, publicistic, visual and behavioral,
pragmatic. B. Based on the studied material and social knowledge. C. Students acquire prepared dialogic and
monologue speech and spontaneous on a visual basis. D. Students acquire prepared dialogic and monologue speech
with a support on sources of information, life experience and their speech. E. Students acquire prepared dialogic and
monologue speech based on a problematic situation.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілі ( екінші)
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
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Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums
6.2 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін сыни оқу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының
тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін
қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік
береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу;
макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша
өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды
фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын
түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және
тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу;
мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды
бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу
барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы
акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар,
кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және
қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну);
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Critical reading of the first foreign language
Author of the course: AT Trusheva
Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly
grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the
necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as
accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the
context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the
national-cultural component of semantics; select culturally relevant information
Aim (according to curriculum): Development of reading skills: the ability to accurately,adequately understand the
literary text.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
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Expected results: А.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); В.
implementation of independent work of students;С. formation of a complex communication skills to extract the main
information of the text, the story line, main chain of events, combining individual facts into meaningful parts;
understanding of the implicit content of the text.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Британ Әлемі және ағылшын тілі тарихы
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге өздері тілін үйренетін ел (ТҮЕ) туралы толык мәлімет беру, оларды
осы ел туралы тарихи, географиялық, экономикалык, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы
мағлұматтарды қамтитын білім кешенімен қаруландыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Ұлы Британия және Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі. I. Географиялық
жағдайы. Территориясы. Табиғи жағдайлары. Біріккен Корольдіктің экономикасы. Шаруашылығының жалпы
сипаттамасы. Өнеркәсіп, жетекші салалары және олардың орналасуы. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия
Біріккен Корольдігінің мемлекеттік құрылымы. Халыққа білім беру жүйесі. Оның қазіргі ұйымдастырылуының
негіздері. Халыққа білім беру ісін басқару. Мәдениет. Мұражайлар мен сурет галереялары. Сәулет
ескерткіштері. Америка Құрама Штаттары. АҚШ-тың географиялық және табиғи жағдайлары.АҚШ-тың
тұрғындары. АҚШ-тың мемлекеттік құрылысы. АҚШ-тың мәдени әр алуандығы.Елтанудағы жаңалық америкатану. Америкатану тарихы.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті, Британдық және Американдық фильмдерді критикалық
қарау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Елтануды оку нысанын және оның баска ғылымдармен байланысын; тілін
үйренетін елдін физикалық және экономикалык географиясын; В.әкімшілік-аймақтың бөлінуін; елдің
қалыптасу тарихын; қоғамдық саяси құрылысын; С.билігінің мемлекеттік құрылымын және саяси жүйесін;
ғылым мен мәдениет калыптасуының шарттары мен ерекшеліктерін; салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық
мейрамдары мен рәміздерін; D.қазіргі кезде болып жатқан саяси, экономикалық. әлеуметтік және мәдени
процестерін; әлемдік цивилизация жүйесіндегі тілін оқып отырган елдің алатын орнын; E.үйренетін тілдің
елтануга арналған реалияларының, тұрақты идиомалық сөз тіркестерінің мағыналық құрылымын білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: World of Britain and History of the English language
Author: Trusheva AT
Summary:of the course to give students a holistic view of the country of the target language, equip them with
knowledge of the complex And this, including details of the historical, geographical, economic, socio - political,
cultural and social characteristics.Course Description: The history of the country of studied language, the political
system and institutions; geographical position; economic, political, social and cultural processes; conditions and
characteristics of the formation of nation, culture, formation of statehood as the main stages of historical development
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті, Британдық және Американдық фильмдерді критикалық
қарау
Expected learning outcomes: А. As a result of the study of geography, students should have basic themes: Domestic
policy. The political system of the countries studied languages; В. level and problems of socio-economic development
of countries, ways and perspectives of their solution. Place and role of the countries surveyed in the modern system of
world civilization. Comparative analysis of the traditions and customs of the peoples of the studied languages and the
Republic of Kazakhstan, as well as the processes occurring in them in order to identify the general and specific briefly
speak on complex subjects of Sia, and to report on their country, compared with Sia.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Базалық негізгі шетел тілі В2
Бағдарлама авторы: Мурсалиева А.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілінде оқытудың мақсаты-мәдениаралық және кәсіби коммуникативтік
біліктерін қалыптастыру. Коммуни-кативтік мәдениет тануға бағытталған оқып үйренудің мақсатылингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден
тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау
саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде
қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын
жалғастырады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы;
Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және
оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және
әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның
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бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи
тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар.
Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып
жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының
жанұялық әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни
мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз! Жастар сәні
және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі ортақ және
ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы елестер;
Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет елдегі
студенттердің оқуы және өмірі.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстан кейін студент оқуы тиіс және түпнұсқалық әр түрлі жанрдағы
(көркем әбедиет, публицистикалық визуальді-тәлімдік, прагматикалық) мәтіндерден берілген стратегия
бойынша мәлімет алуы тиіс.В. Оқылған материалдырға және әлеуметтік мәдени білімге сүйене отырып. С.
Студенттер дайындалған және дайындалмаған диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді. Д.
Студенттер мәліметтер дереккөзіне сүйене отырып, диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне
үйренеді, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі. Е. Студенттер күрделі мәселелі жағдайға сүйене
отырып, диалогикалық және моногикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Basic primary foreign language B2
Author: A.K. Mursaliyeva
Aim of the discipline: Formation of students’ intercultural communicative and professional competence.
Communicative competence is explained as the ability and willingness of students’ communication on foreign language
on an intercultural level by relying on their knowledge, skills and personal qualities. This course continues to work on
the future development of students’ ability to communicate on foreign language on an intercultural level, productive and
receptive language material’s intensification and amplification.Summary: The family in the modern society:
Relationships between generations; The role of family life in the individual`s upbringing; Healthy family-healthy
society. Modern young family and its problems: National traditions and customs of marriage in Kazakhstan and in the
country of the target language; The demographic problems of marriage in Kazakhstan and in the country of the target
language; The budget of a young family and the basic cost items; The basic conditions of stability and instability of
youth marriages. Modern housing: Types of housing (urban, country house, an apartment); Housing; Modern design.
Holidays. Traditions and customs in Kazakhstan and in the country of the target language: Cultural and historical
background of national symbols in Kazakhstan and in the country of the target language; Family traditions of
celebrating birthdays, the birth of a child. State, secular and religious holidays in Kazakhstan and in the country of the
target language. Rest. Travelling: Leisure time: the ways of spending it; We invite you into a fascinating journey!
Youth fashion and individual style: Modern youth fashion; Creators of modern fashion; Similarities and differences in
youth fashion of two countries. Choosing a career: Reasons of choosing a career; The idea of future profession; Forms
of admission to universities and contest requirements here and abroad; Life and study of students in our country and
abroad.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту
Expected results: А. After completing the course, the student should be able to read and extract information according
to predetermined strategies of reading authentic texts of different genres: literary, publicistic, visual and behavioral,
pragmatic. B. Based on the studied material and social knowledge. C. Students acquire prepared dialogic and
monologue speech and spontaneous on a visual basis. D. Students acquire prepared dialogic and monologue speech
with a support on sources of information, life experience and their speech. E. Students acquire prepared dialogic and
monologue speech based on a problematic situation.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілінің практикалық курсы
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
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аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.
7.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикасы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Практикалық грамматика
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: біртұтас сөйлеу және тілдің грамматикалық жүйесі мен нормативтік және
функционалдық грамматика туралы түсінігін қалыптастыру.Қарым-қатынастық құзырлық деп халықаралық
деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән оқыту барысында тіл мен сөйлеудің грамматикалық системасы туралы
толыұ түсінік береді. Сабақ барысында студенттер монологтық және диалогтық сөйлеуде тек дайындалған
емес, дайындалмаған кезде де грамматикалық құрылымдарды игеру керек, яғни дайындалмаған кездегі сөйлеу
студенттің грамматикалық материалды қандай деңгейде игергендігін көрсетеді.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Базалық негізгі шетел тілі В2, Фонетика және қазіргі заманғы лигвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Бұл пәнді оқыған кейін, студент білу керек: - грамматикалық мағынаны
ауызша және жазбаша тілде тани білу; В. ағылшын етістіктің негізгі уақыттарын, сөз табын, сөйлем
мүшелерін;- грамматикалық материалды диалогтік және монологтік тілде қолдану; С. өткен грамматикалық
материалдар бойынша өзінің және басқа студент сөйлемінде қателерді табу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Practical Grammar
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Author: Бауыржан Н.Б.
Aim of the discipline: The study of foreign language grammar in the course of communication, the formation of a
holistic view of the grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further
development of professional-communicative and linguistic competences of students.
Summary:Past Simple. Past Continuous. Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Present Simple. Present
Continuous. Present Perfect Simple. P resent Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect.
“Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and object clauses,
combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”,
“whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of
purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of
contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of.Conditionals: real with “if”,
“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed
conditions”Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the
end, in the end. Modal Verbs: can, may, must, in all tensesMaking comparisons. Comparative and Superlative
adjectives. Comparative clauses Phrasal verbs 1. Verbswithtwoparticles. Verbs with one particle: transitive and
inseparableVerbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion
and question tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverbLinking words 2. Reason. Text
organizers.Pronouns. Reflexivepronouns. PossessivesSpelling and pronunciation. Common spelling problemsFunctions:
asking for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requestsCountable and
uncountable nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article.Zero articleAll, no, none,
each, every, either, neither
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Базалық негізгі шетел тілі В2, Фонетика және қазіргі заманғы лигвистика
Competence: А. After the course completion students acquire the following skills: Skills to elicit grammar material in
the course of conversation and apply it according to situations, to choose examples for demonstration and explanation
of grammar material; В. to analyze grammar.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәдениаралық қарым-қатынасқа кіріспе
Бағдарлама авторы: Сулейменова З.Е.
Курстағы оқытудың мақсаты:Тіл мен мәдениетті өзара байланыстыра отырып қарым-қатынас жасау
әдістерін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Мәдениаралық қатынасқа кіріспе курсының мақсаты. Игерілетін тіл халқы
мәдениетінің ұлтық ерекшеліктері. Өзге ұлт өкілі туралы мәдениеттану мәліметі. Шетел тілін өзіндік
коммуникативтік құрал ретінде пайдалану
Пререквизиттері: Елтану, базалық негізгі шетел тілі В1
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.Жалпы адамзаттық эстетикалық, танымдық және тәрбиелік қуатын
анықтай алуы; B.Оқытылатын тіл елінің мәдениеті мен ұлттық дәстүрін білу арқылы сол тіл өкілінің мінез
құлық ережелері мен қалпына ие болу;C.Оқытылатын тіл елінің ұлттық- мәдени өзгешелігін есепке ала отырып
мәдениаралық қарым- қатынасты жүзеге асыру;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Introduction into Intercultural Communication
Discipline code: IICo 2210
Number of credits: 5
Course 2, term 3
Author: Syleimenova Z.E.
Aim: The aim of the course is to teach the students communication methods by linking a language and culture of native
land and different countries.
Content: Culture information about often representatives. Using foreign language as a means of communication.
Пререквизиттері: Елтану, базалық негізгі шетел тілі В1
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті
Expected results: A.International Communication is a field of study for students who are interested in the intersection
of culture and international affairs. B.As an interdisciplinary field of study, it encompasses the study of culture,
communication, and social systems at the local. C.national and global levels, and examines identity, culture and
technology as they relate to communication. D.The field of international communications overlaps with key issue in
international relations, development, intercultural relations, and international education.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Коммуникативті грамматика
Бағдарлама авторы Бауыржан Н.Б.
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Курстағы оқытудың мақсаты:біртұтас сөйлеу және тілдің грамматикалық жүйесі мен нормативтік және
функционалдық грамматика туралы түсінігін қалыптастыру.Қарым-қатынастық құзырлық деп халықаралық
деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны:Present Simple. Present Continuous. Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous.
Past Simple. Past Continuous. Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Future Simple. Future Continuous. Future
Perfect. “Going to be”. Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Passives: focus on
important information, reporting verbs.
Пререквизиттері: Грамматика практикумы, фонетика практикумы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бұл пәнді оқыған кейін, студент білу керек: - грамматикалық және
морфологиялық мағынаны - ағылшын етістіктің негізгі уақыттарын, сөз табын, сөйлем мүшелерін;грамматикалық мағынаны ауызша және жазбаша тілде тани білу; В. грамматикалық материалды диалогтік
және монологтік тілде қолдану; С. бірінші курста өткен морфоло-синтаксистік анализ өткізу; Д. өткен
грамматикалық материалдар бойынша өзінің және басқа студент сөйлемінде қателерді табу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Communicative Grammar
Author: Бауыржан Н.Б.
Aim of the discipline: The study of basics of foreign language grammar, the formation of a holistic view of the
grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further development of
professional and linguistic competences of students.
Summary: Present Simple. Present Continuous. Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Past Simple. Past
Continuous. Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Future Simple. Future Continuous. Future Perfect. “Going to
be”.Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Passives: focus on important
information, reporting verbs.Conditionals: real with “if”, “unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”,
“were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed conditions”Relative clauses: subject and object clauses, combining
sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”, “whom”, “whose”
Linking words of purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/
not enough to; of contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of. Spelling
and pronunciation. Common spelling problems
Prerequisites: Practical course of Grammar
Post requisites: Language theory, Language for Specific Purposes.
Competence: А. After the course completion students acquire the following skills:
Skills to highlight the main points in explained grammar material, those indicators that provide students with
recognition of grammar phenomena in speech and their usage in their own statements; В. to choose examples for
demonstration and explanation of grammar material; С. to analyze grammar phenomena, exercises, to discover and
correct grammar mistakes in oral and written answers, to produce visual AIDS for practical grammar, to compare the
phenomena of English with native language. D.At the same time, students will be able to formulate rules, to reveal their
essence, to give a functional characterization of the studied phenomena, to show the connection of grammar with
vocabulary.
7.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикасы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілінің практикалық граматикасы
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: біртұтас сөйлеу және тілдің грамматикалық жүйесі мен нормативтік және
функционалдық грамматика туралы түсінігін қалыптастыру.Қарым-қатынастық құзырлық деп халықаралық
деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән оқыту барысында тіл мен сөйлеудің грамматикалық системасы туралы
толыұ түсінік береді. Сабақ барысында студенттер монологтық және диалогтық сөйлеуде тек дайындалған
емес, дайындалмаған кезде де грамматикалық құрылымдарды игеру керек, яғни дайындалмаған кездегі сөйлеу
студенттің грамматикалық материалды қандай деңгейде игергендігін көрсетеді.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Базалық негізгі шетел тілі В2, Фонетика және қазіргі заманғы лигвистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Бұл пәнді оқыған кейін, студент білу керек: - грамматикалық мағынаны
ауызша және жазбаша тілде тани білу; В.
ағылшын етістіктің негізгі уақыттарын, сөз табын, сөйлем
мүшелерін;- грамматикалық материалды диалогтік және монологтік тілде қолдану; С. өткен грамматикалық
материалдар бойынша өзінің және басқа студент сөйлемінде қателерді табу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Practical grammar of the English language
Author: Bauyrzhan N.B.
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Aim of the discipline: The study of foreign language grammar in the course of communication, the formation of a
holistic view of the grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further
development of professional-communicative and linguistic competences of students.
Summary:Past Simple. Past Continuous. Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Present Simple. Present
Continuous. Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect.
“Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and object clauses,
combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”,
“whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of
purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of
contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of.Conditionals: real with “if”,
“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed
conditions”Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the
end, in the end. Modal Verbs: can, may, must, in all tensesMaking comparisons. Comparative and Superlative
adjectives. Comparative clauses Phrasal verbs 1. Verbswithtwoparticles. Verbs with one particle: transitive and
inseparableVerbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion
and question tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverbLinking words 2. Reason. Text
organizers.Pronouns. Reflexivepronouns. PossessivesSpelling and pronunciation. Common spelling problemsFunctions:
asking for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requestsCountable and
uncountable nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article.Zero articleAll, no, none,
each, every, either, neither
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Базалық негізгі шетел тілі В2, Фонетика және қазіргі заманғы лигвистика
Competence: А. After the course completion students acquire the following skills: Skills to elicit grammar material in
the course of conversation and apply it according to situations, to choose examples for demonstration and explanation
of grammar material; В. to analyze grammar
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
Бағдарлама авторы: Сулейменова З.Е.
Курстағы оқытудың мақсаты: Тіл мен мәдениетті өзара байланыстыра отырып қарым-қатынас жасау
әдістерін үйрету.
Қысқаша мазмұны. Мәдениаралық қатынасқа кіріспе курсының мақсаты. Игерілетін тіл халқы мәдениетінің
ұлтық ерекшеліктері. Өзге ұлт өкілі туралы мәдениеттану мәліметі. Шетел тілін өзіндік коммуникативтік құрал
ретінде пайдалану
Пререквизиттері: Елтану, Базалық негізгі шетел тілі В1
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Жалпы адамзаттық эстетикалық, танымдық және тәрбиелік қуатын
анықтай алуы; B.Оқытылатын тіл елінің мәдениеті мен ұлттық дәстүрін білу арқылы сол тіл өкілінің мінез
құлық ережелері мен қалпына ие болу; C.Оқытылатын тіл елінің ұлттық- мәдени өзгешелігін есепке ала отырып
мәдениаралық қарым- қатынасты жүзеге асыру;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Practical basis of Intercultural communication
Author: Syleimenova Z.E.
Aim: The aim of the course is to teach the students communication methods by linking a language and culture of native
land and different countries.
Content: Culture information about often representatives. Using foreign language as a means of communication.
Пререквизиттері: Елтану, Базалық негізгі шетел тілі В1
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, оқытылатын шетел тілдері халықтарының әдебиеті
Expected results: A.International Communication is a field of study for students who are interested in the intersection
of culture and international affairs. B.As an interdisciplinary field of study, it encompasses the study of culture,
communication, and social systems at the local. C.national and global levels, and examines identity, culture and
technology as they relate to communication. D.The field of international communications overlaps with key issue in
international relations, development, intercultural relations, and international education.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Коммуникативті бағыттағы шетел тілі грамматикасы
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курстағы оқытудың мақсаты: біртұтас сөйлеу және тілдің грамматикалық жүйесі мен нормативтік және
функционалдық грамматика туралы түсінігін қалыптастыру.Қарым-қатынастық құзырлық деп халықаралық
деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Past Simple. Past Continuous. Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Present
Simple. Present Continuous. Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous.
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Future Perfect. “Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and
object clauses, combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”,
“that”, “whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of
purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of
contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of. Conditionals: real with “if”,
“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed conditions”
Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the end, in the
end.Modal Verbs: can, may, must, in all tenses Making comparisons. Comparative and Superlative adjectives.
Comparative clauses Phrasal verbs 1. Verbs with two particles. Verbs with one particle: transitive and inseparable
Verbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion and question
tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverb Linking words 2. Reason. Text organizers.
Pronouns. Reflexive pronouns. Possessives Spelling and pronunciation. Common spelling problems Functions: asking
for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requests Countable and uncountable
nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article. Zero article All, no, none, each, every,
either, neither
Пререквизиттері: Фонетика практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі (В2), Коммуникативтік және мақсатты диалог оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бұл пәнді оқыған кейін, студент білу керек: - грамматикалық мағынаны
ауызша және жазбаша тілде тани білу; В. ағылшын етістіктің негізгі уақыттарын, сөз табын, сөйлем
мүшелерін;- грамматикалық материалды диалогтік және монологтік тілде қолдану; С. өткен грамматикалық
материалдар бойынша өзінің және басқа студент сөйлемінде қателерді табу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Communicative oriented grammar of a foreign language
Author: Bauyrzhan N.B.
Aim of the discipline: The study of foreign language grammar in the course of communication, the formation of a
holistic view of the grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further
development of professional-communicative and linguistic competences of students.
Summary: Past Simple. Past Continuous. Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Present Simple. Present
Continuous. Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect.
“Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and object clauses,
combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”,
“whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of
purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of
contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of.Conditionals: real with “if”,
“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed
conditions”Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the
end, in the end. Modal Verbs: can, may, must, in all tenses Making comparisons. Comparative and Superlative
adjectives. Comparative clauses Phrasal verbs 1. Verbs with two particles. Verbs with one particle: transitive and
inseparableVerbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion
and question tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverb Linking words 2. Reason. Text
organizers. Pronouns. Reflexive pronouns. Possessives Spelling and pronunciation. Common spelling problems
Functions: asking for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requests Countable and
uncountable nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article. Zero article All, no, none,
each, every, either, neither
Prerequisites: Practical course of phonetics, Practical course of Grammar
Post requisites: Basic primary foreign language B1 B2, Communicative-oriented language teaching
Competence: А. After the course completion students acquire the following skills: Skills to elicit grammar material in
the course of conversation and apply it according to situations, to choose examples for demonstration and explanation
of grammar material; В. to analyze grammar phenomena, exercises, to discover and correct grammar mistakes in oral
and written answers, to produce visual AIDS for practical grammar, to compare the phenomena of English with native
language. At the same time, students will be able to formulate rules, to reveal their essence, to give a functional
characterization of the studied phenomena, to show the connection of grammar with vocabulary. This course
presupposes the development of professional-communicative and linguistic competencies.
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6В01706 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Пәндер коды

Пәндер атауы

4.1 Модуль-Негізгі шетел тілінің практикумы,17 академиялық кредит
BNShT
B2 Базалық негізгі шетел тілі В2
2
1208
БП МК
ShTВВА 2203
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
2
БП ЖОО
MKKMMBShT Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел
3
2202
тілі
4.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы,17 академиялық кредит
NShTPMU B2
2
БП ТК
Негізгі шетел тілі практикалық мақсаттар үшін В2
2208
БП МК
ShTВВА 2203
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
2
БП ЖОО
MKKMMBShT Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел
3
2202
тілі
5.1 Модуль – Педагогикалық мамандыққа кіріспе,12 академиялық кредит
БП ЖОО
Ped 2201
Педагогика
3
ЖББП ТК
IBB 2102
Инклюзивті білім беру
3
БП
Педпрактика
3
ЖББП МК
DSh 2301
Дене шынықтыру
3,4
5.2 Модуль – Менеджмент және педагогикалық қызмет,12 академиялық кредит
БП ЖОО
Ped 2201
Педагогика
3
ЖББП ТК
BBM 2102
Білім берудегі менеджмент
3
БАП
Педпрактика
3
ЖББП МК
DSh 2301
Дене шынықтыру
3,4
6.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы,17 академиялық кредит
БП ТК
TG 2204
Теориялық грамматика
3
БП ТК
ShTSITK 2205
Шетел тілі сабағында инновациялық технологияларды қолдану
3
БП ТК
IShT 2202
Іскери шетел тілі
5
БП ТК
NShTPK 2203
Екінші шетел тілінің практикалық курсы
3,4
6.2 Модуль - Базалық және лингвоелтанымдық пәндер,17 академиялық кредит
БП ТК
GT 2204
Грамматика теориясы
3
БП ТК
ITK 2205
Инновациялық технологияларды қолдану
3
БП ТК
ATIKKU 2202
Ағылшын тілі іскери қарым-қатынас үшін
5
БП ТК
ShT(E) 2206
Шетел тілі (екінші)
3,4
7.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикумы,17 академиялық кредит
БП ТК
ShTAMO
C1 Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
4
2405
КП ТК
Stil 2302
Стилистика
3
7.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикаық курсы,17 академиялық кредит
БП ТК
AТ C1 D 2202
Ағылшын тілі С1 деңгейі
4
КП ТК
LNM 2302
Лингвистиканың негізгі мәселелері
3
8.1 Модуль - Лингво-әдістемелік білімдер,17 академиялық кредит
КП ТК
KMI 2305
Көркем мәтінді интерпретациялау
4
КП ТК
B1ShTUO 2306 Бірінші шетел тілін үйден оқу
4
КП ТК
TT 2303
Тiл теориясы
4
8.2 Модуль - Шетел тілінің лингвистикасы мен дидактикасы,17 академиялық кредит
КП ТК
AR 2304
Академиялық риторика
4
КП ТК
BShTSO 3306
Бірінші шетел тілін сыни оқу
4
БП ТК
FKZL2206
Қазіргі заманғы фонетика мен лингвистика
4
БП ТК

4.1 Модуль-Негізгі шетел тілінің практикумы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(3)курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

7
5
5

7
5
5

3
3
2
4
3
3
2
4
5
4
5
9
5
4
5
9
5
4
5
4
3
3
5
3
3
5

Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел тілі
Бағдарлама авторы: Утегенова А.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса
алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетуге, дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешуге, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты ауызша аударма
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда,
оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетеді; В. Дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешеді; С. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре біледі; D. Қазіргі Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін
біледі; E. Пән бойынша алған білімдерін кәсіби тәжірибеде қолданады.
5.1 Модуль – Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Педагогика
Бағдарлама авторы: Алдашева Г.Х.
Курсты оқытудың мақсаты: болашақ педагогтардың қазіргі педагогикалық ғылымның теориялық негіздерін
меңгеруі, жалпы білім беретін орта мектеп оқушыларын тиімді оқыту мен тәрбиелеу және өзінің кәсіби
қалыптасу үшін қажетті практикалық дағдылар мен дағдыларды меңгеруіне алғышарттар жасау.
Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогика педагогикалық процестің мәнін, заңдылықтарын, принциптерін,
тенденцияларын және даму перспективаларын зерттейді, оны ұйымдастыру теориясы мен технологияларын
әзірлейді, тәрбиешілер мен тәрбиеленушілердің педагогикалық қызметінің мазмұнын жетілдіреді және жаңа
ұйымдастыру түрлерін, әдістері мен тәсілдерін жасайды. Педагогикалық ғылымның негізгі мақсаты адамның
қалыптасуының, оның тәрбиесінің, оқытудың және білім берудің ең оңтайлы әдістерін табу және
заңдылықтарды анықтау болып табылады.
Пререквизиты: Тарих, философия
Постреквизиты: дипломдық жобалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. мұғалімнің педагогикалық қызметінің ерекшелігі мен негізгі
заңдылықтарын;мұғалімнің негізгі педагогикалық функцияларын және оларды педагогикалық қызметте жүзеге
асыру механизмін;табиғи және әлеуметтік факторлардың арақатынасын және олардың педагог тұлғасының
қалыптасуына әсерін;адамның педагогикалық болмысты игеруі қандай формада және жағдайларда жүзеге
асырылады;кәсіби қызметтегі сана мен сана-сезімнің рөлін;өзінің кәсіби шеберлігін қалыптастырудың негізгі
механизмдерін;адамның ерік-жігерінің, эмоцияларының рөлі мен маңызын;, педагогикалық іс-әрекеттің әр
түрлі жағдайларындағы қажеттіліктер мен уәждерді қолдана білу; В. оқушының темпераментін, қабілетін,
сипатын ескере отырып, оның жеке тұлғасына психологиялық-педагогикалық сипаттама бере білу; оқу ісәрекетінің әр түрлі жағдайларында өзінің педагогикалық көзқарастарын түсіндіру, өзін-өзі реттеудің қарапайым
тәсілдерін меңгеру, ұйымдастырылған ұжымдағы тұлғааралық қарым-қатынас заңдылықтарын түсіну;
педагогикалық іс-әрекеттің әр түрлі нысандарын, құралдарын және әдістерін пайдалану;; кәсіби қызметте
педагогикалық міндеттерді анықтау мен шешудің оқу-тәрбие жағдайларын талдаудың қарапайым дағдыларын
меңгеру; С. педагогикалық қызметтің практикалық дағдылары мен формаларын, құралдары мен әдістерін
меңгеру; D. балалармен жұмыс істеу дағдысы; E. педагогикалық әдістерді қолдану шеберлігі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру
Бағдарлама авторы: Амантаева Б.И. аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге арнайы білім берудің жағдайын және даму тарихы мен инклюзивті
білім берудің ерекшеліктерін қалыптастыру. Инклюзивті білім беруде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту
мен тәрбиелеу қағидаларымен студенттерді таныстыру. Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқытуға арналған
мекемелердің әр түрлі типімен таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Мүмкіндігі шектеулі жандарға деген қарым–қатынастың өзгеру эволюциясы.
Дамудағы кемшіліктерді ерте анықтау мен оларға арнайы көмек көрсету. Арнайы білім беру мазмұнының
жағдайы. Дамуында кемшілігі бар балаларды тәрбиелеуді ұйымдастыру. Инклюзивті білім берудің мәні. Түрлі
елдердегі инклюзивті білім беру процесінің ерекшеліктері. Қазақстанда инклюзивті білім беру мекемелерінің
жұмысы. Білім беру реформасының құқықтық жағдайлары. Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беру
мекемелеріне қосудағы жұмыстарды ұйымдастыру. Инклюзивті білім беруді бақылау мен бағалау. Жеке
дамыта оқыту бағдарламасының құрылу принциптері. Ата–аналармен қарым–қатынас жасаудың тиімді
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әдістері. Мектепке дейінгі мекемелерде, орта білім беру мекемелерінде және емдік–кәсіптік мекемелердегі оқу
–тәрбие процесін ұйымдастыру.
Пререквизиттері: Әлеуметік саяси білімдер модулі (Әлеуметтану, Саясаттану, Мәдениеттану, Психология)
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі педагогикалық пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Меңгерген білім, білік және дағдыны іс-жүзінде қолдана алады. B.
Мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру кабинеттерінің қызметін ұйымдастырудың үлгілері туралы
білім көлемін қолдана біледі. C. Инклюзивті білім беру туралы білімдерді пайдалана біледі. D. Арнаулы көмек
қажет ететін балаларды қоғамға интеграуиялау және коррекциялық-дамыта оқытудың ерекшеліктерін
меңгереді. Е. Инклюзиві білім беруде ата –аналармен қарым -қатынас жасаудың әдістерін игереді.
5.2 Модуль – Менеджмент және педагогикалық қызмет
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі
заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру, оның жүйесін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық – коммуникативтік, пән
бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере білу,
әлеуметтік - еңбек құзыреттілігі, теориялық білімді игеріп, практикалық дағды алуы керек.
Пререквизиттері: Қазақ жазуы және латын әліпбиі, Шетел тілі
Постреквизиттері: Түркітануға кіріспе, Практикалық қазақ тілі
Оқудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуға бағытталған белгілі
педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, В. өз пәнін оқытудың берілген мақсаттарына сәйкес оқу
қызметінің шарттарын өз бетінше құрастыра біледі С. іскери этика нормаларын сақтайды және мінез-құлықтың
этикалық және құқықтық нормаларын меңгереді; D. қазіргі ақпараттық технологиялар мен ақпарат жүйесіндегі
базалық білімді игереді Е. компьютер желілерімен жұмыс істей біледі, бағдарламалық құралдарды қолданады,
ақпараттар қорын жасайды және интернет ресурстарын пайдалануды білуде базалық білімді меңгереді.
6.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Теориялық грамматика
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты: Теориялық грамматика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен
зерттеу әдістері туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен
таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі. Ассимиляция, адаптация,
фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл дыбыстарының дауыс
қатысына қарай жіктелуі: дауысты және
дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру; дыбыстардың
классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге толық
фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A. Теориялық грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. фонетика
және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Theoretical grammar
Author: Nurmanova Sh.K.
Aim: Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Assimilation Types of degrees of
comparison of assimilation. The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic
phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development
and contemporary state of the linguistics.
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Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілі сабағында инновациялық технологияларды қолдану
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты: Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен
заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым
ретінде әдістеме теме туралы;Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел тілін оқыту
үшін қажет біліммен ммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама беру; Болашақ кәсіби өмірде оқу
тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі
ойлауды, белсенділікті, динамикалық түрде өзгеріп тұратын
өмір және кәсіби міндеттерді шешуге
шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болу. Студенттерді әдістемелік
ғылымның қазіргі жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің ғылыми дүниетанымын, танымдық-категориялық аппаратын
қалыптастыру. Ғылыми-зерттеу әдістері мен тәсілдері, пәннің мақсаттары мен міндеттері туралы түсінік, оның
дамуын анықтайтын заңдар мен заңдылықтар. Студенттерді шет тілдерін оқытудың инновациялық
технологиясымен таныстыру. Шет тілдерін оқыту үшін қажетті теориялық білімді практикаға енгізу үшін
бірыңғай әдістемелік негізді қамтамасыз ету
Пререквизиттері: Шетел тілдерін оқытудың әдістемесі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Оқытылып жатқан елдің әдебиеті, Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта
оқу(С1,С2)
Оқытудан күтілетін нәтижелер: оқу процессіне кредиттік жүйенің және студенттердің өздік жұмыстарының
көлемін көбейтудің енгізілуіне байланысты лекция сабақтарында студенттердің когнитивтік қызметін
арттыратын әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы мәселелік сипаттағы сұрақтарды шешу.
Оның шетел тілін оқытудың теориялық негізгі жалпы мақсаттары, кұрылымы, әдістері тарихи дамуына
байланысты. Студенттердің шетел тілін оқытудыңәдістемесін оқытудың ғылыми көзқарасын құрастыру, оның
дамуының ерекшіліктерін түсіну теориялық және практикалық мақсаттарын.
Кәсіби әдістемелік міндеттерді шешу мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемелік міндеттерді шешу
мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен оған негіз болатын ғылымдар; тіл білімі, психология,
психолингвистика және педагогика бойынша ғылыми білімді енгізуді білу;Шетел тілдерін оқыту барысында
алдыңғы қатардағы педагогикалық, соның ішінде, компьютерлік технологияны тиімді және шығармашылық
тұрғыда қолдана білу;Прогрессивтік педагогиклық тәжірбиені талдау және біртұтастандыру;Ізденіс зерттеу
жұмыстарын жүргізуді білуКәсіби әдістемелік міндеттерді шешу мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемелік
міндеттерді шешу мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен оған негіз болатын ғылымдар; тіл білімі,
психология, психолингвистика және педагогика бойынша ғылыми білімді енгіз алу;Шетел тілдерін оқыту
барысында алдыңғы қатардағы педагогикалық, соның ішінде, компьютерлік технологияны тиімді және
шығармашылық тұрғыда қолдана білу;
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name: Using innovative technologies in Teaching FL
Author: Нурманова Ш.К.
Aim: to know innovation technologies,be able to use them in accordance with the requirements of the IT time, to be
able to give theoretical and practical knowledge , realizations in practice of the theoretical knowledge necessary for
training in foreign languages, Use in practice of theoretical knowledge in training in a foreign language, use of the
modern equipment for effective training in foreign languages.
Content: The course “Using innovative technologies in Teaching FL” is necessary for providing specialists with skills
of inter correlation of the studied material and students on the basis of the ideas of the laws of the learning process
organization and methods of TFL, choice and tactics and strategies.
Пререквизиттері: Шетел тілдерін оқытудың әдістемесі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Оқытылып жатқан елдің әдебиеті, Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта
оқу(С1,С2)
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Expected results: Knowledge: cognitive –categorical apparatus. B. scientific-investigating methods and ways. notion
about aims and tasks of the subject, laws, defining its development, innovational technologies of TFL.Skills: to
insinuate theoreticalknowledgeinto practice, necessary for TFL use technologies, contemporary technologies for TFL
effectively.Abilities: sell dependent competence of the reeved knowledge.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілінің практикалық курсы
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.
6.2 Модуль - Базалық және лингвоелтанымдық пәндер
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
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Пәннің атауы: Грамматика теориясы
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты: Теориялық грамматика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен
зерттеу әдістері туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен
таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі. Ассимиляция, адаптация,
фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл дыбыстарының дауыс
қатысына қарай жіктелуі: дауысты және
дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру; дыбыстардың
классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге толық
фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A. Теориялық грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. фонетика
және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name: The theory of grammar
Author:Nurmanova Sh.K.
Aim: Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Assimilation Types of degrees of
comparison of assimilation. The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic
phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development
and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Инновациялық технологияларды қолдану
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты: Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен
заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым
ретінде әдістеме туралы;Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел тілін оқыту үшін
қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама беру; Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие
міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі
ойлауды, белсенділікті, динамикалық түрде өзгеріп тұратын
өмір және кәсіби міндеттерді шешуге
шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болу. Студенттерді әдістемелік
ғылымның қазіргі жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің ғылыми дүниетанымын, танымдық-категориялық аппаратын
қалыптастыру. Ғылыми-зерттеу әдістері мен тәсілдері, пәннің мақсаттары мен міндеттері туралы түсінік, оның
дамуын анықтайтын заңдар мен заңдылықтар. Студенттерді шет тілдерін оқытудың инновациялық
технологиясымен таныстыру. Шет тілдерін оқыту үшін қажетті теориялық білімді практикаға енгізу үшін
бірыңғай әдістемелік негізді қамтамасыз ету
Пререквизиттері: Шетел тілдерін оқытудың әдістемесі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Оқытылып жатқан елдің әдебиеті, Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта
оқу(С1,С2)
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: оқу процессіне кредиттік жүйенің және студенттердің өздік жұмыстарының
көлемін көбейтудің енгізілуіне байланысты лекция сабақтарында студенттердің когнитивтік қызметін
арттыратын әдіс-тәсілдерді қолдану арқылы мәселелік сипаттағы сұрақтарды шешу.
Оның шетел тілін оқытудың теориялық негізгі жалпы мақсаттары, кұрылымы, әдістері тарихи дамуына
байланысты. Студенттердің шетел тілін оқытудыңәдістемесін оқытудың ғылыми көзқарасын құрастыру, оның
дамуының ерекшіліктерін түсіну теориялық және практикалық мақсаттарын.
Кәсіби әдістемелік міндеттерді шешу мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемелік міндеттерді шешу
мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен оған негіз болатын ғылымдар; тіл білімі, психология,
психолингвистика және педагогика бойынша ғылыми білімді енгізуді білу;Шетел тілдерін оқыту барысында
алдыңғы қатардағы педагогикалық, соның ішінде, компьютерлік технологияны тиімді және шығармашылық
тұрғыда қолдана білу;Прогрессивтік педагогиклық тәжірбиені талдау және біртұтастандыру;Ізденіс зерттеу
жұмыстарын жүргізуді білуКәсіби әдістемелік міндеттерді шешу мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемелік
міндеттерді шешу мақсатында шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен оған негіз болатын ғылымдар; тіл білімі,
психология, психолингвистика және педагогика бойынша ғылыми білімді енгіз алу;Шетел тілдерін оқыту
барысында алдыңғы қатардағы педагогикалық, соның ішінде, компьютерлік технологияны тиімді және
шығармашылық тұрғыда қолдана білу;
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name: Application of innovative technologies
Author: Нурманова Ш.К.
Aim: to know innovation technologies,be able to use them in accordance with the requirements of the IT time, to be
able to give theoretical and practical knowledge , realizations in practice of the theoretical knowledge necessary for
training in foreign languages, Use in practice of theoretical knowledge in training in a foreign language, use of the
modern equipment for effective training in foreign languages.
Content: The course “Using innovative technologies in Teaching FL” is necessary for providing specialists with skills
of inter correlation of the studied material and students on the basis of the ideas of the laws of the learning process
organization and methods of TFL, choice and tactics and strategies.
Пререквизиттері: Шетел тілдерін оқытудың әдістемесі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Оқытылып жатқан елдің әдебиеті, Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта
оқу(С1,С2)
Expected results: Knowledge: cognitive–categorical apparatus. B. scientific-investigating methods and ways. notion
about aims and tasks of the subject, laws, defining its development, innovational technologies of TFL.Skills: to
insinuate theoreticalknowledgeinto practice, necessary for TFL use technologies, contemporary technologies for TFL
effectively.Abilities: sell dependent competence of the reeved knowledge.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілі ( екінші)
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері: Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.
7.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикумы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту C1
Бағдарлама авторы: Оразова А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай оқытудың жалпы білімі
және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. Оқытудың
мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік шеңберіндегі
іскерліктерін калыптастыру 3-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік мәдениаралық құзреттілік
болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Шетел тілі (екінші), Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі, Ауызша және жазбаша шетел тіліндегі іскерлік карым-қатынас
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; В. Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық
қатынастың ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; С. Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып,
идиомалық сөз бен ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды
өзгертудің түрлі құралдарын қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес,
болашақ мұғалімдер жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби
компетенцияны дамыту үшін қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, Д, Е)
Name: Foreign Language for Special Purposes С1
Author: Orazova A.A.
Aim: The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.
Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural
interaction,teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact
with foreigners during different meetings, conferences and debates
Пререквизиттері: Шетел тілі (екінші), Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі, Ауызша және жазбаша шетел тіліндегі іскерлік карым-қатынас
Results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В. the ability to use skills in the framework of specialty
–oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- school
activities’. D. the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е. the ability to
communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse.
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Стилистика
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Стилистика саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, студенттерге
тілдің стилистикалық құралдары туралы теориялық білім беру, стилистикалық талдау жасауға үйрету, қатысым
мақсатына қарай тіл құралдарын пайдалана білу дағдысын қалыптастыру.
Курстың міндеттері: Студенттердің тілдің түрлік-стилистикалық құрылымы және лингвистикалық бірліктердің
сөйлеуде қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру; Тіл жүйесінің қазіргі кездегі даму үрдістері туралы
ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдеу білу жөніндегі іскерлігін дамыту; Студенттердің теориялық
жинақтаулар мен өз бетімен қорытындылар жасау қабілетін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны:General notes on style and stylistics.The spoken language and the written
language.Special literary vocabulary and special colloquial vocabulary.Expressive means and stylistic devices.The
problem of the English literary language.Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken
and written varieties.
Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология
Постреквизиттері: Арнайы мақсаттағы шетел тілі, Академиялық жазу
Оқытудан күтілетін нәтежелер: Студенттерді тілдің экспрессивті құралдары мен стилистикалық әдістерін
және олардың мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті тиісті білім деңгейімен қамтамасыз ету; алынған білім
негізінде студенттерді кез-келген қатысымдық бағыттағы және күрделі мәтінге стилистикалық талдау жасауға
үйрету;функционалды стильдің ерекшелігін анықтайтын заңдар мен белгілерді айқындау;
Dublin descriptors:А) B) C) D) E).
Name:Stylistics
Author:Uais A.A
Aim:The main aim of the course in stylistic sphere is to form professional competence, to give students theoretical
knowledge about stylistic methods of language, to teach how to do stylistic analysis, and to restore the use of the
language skills depending on the purpose of engagement.
To develop the students’ language structure of different stylistic procedures, formation of the units in speech,
understanding of their functioning; to develop scientific information in the modern trends of the language in the current
system of self-development of word processing skills; theoretical accumulation and development of the ability to create
their own conclusions.
Content of the course: General notes on style and stylistics. The spoken language and the written language. Special
literary vocabulary and special colloquial vocabulary. Expressive means and stylistic devices. The problem of the
English literary language. Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken and written
varieties.
Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Results: knowledge, ability, skills: To ensure students with necessary level of education and determine the activity of
their text, expressive and stylistic methods of language to train students on the basis of their specific knowledge of any
communicative orientation and for the complex. Stylistic analysis of the text; to define the rules and features
determining functional style.
7.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикаық курсы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілі C1 деңгейі
Бағдарлама авторы: Оразова А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай оқытудың жалпы білімі
және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. Оқытудың
мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік шеңберіндегі
іскерліктерін калыптастыру 3-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік мәдениаралық құзреттілік
болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны: Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Шетел тілі (екінші), Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі, Ауызша және жазбаша шетел тіліндегі іскерлік карым-қатынас
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; В. Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық
қатынастың ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; С. Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып,
идиомалық сөз бен ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды
өзгертудің түрлі құралдарын қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес,
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болашақ мұғалімдер жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық
компетенцияны дамыту үшін қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.

және

коммуникативтік-кәсіби

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: English language С1
Author: Orazova A.A.
Aim: The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.
Content: The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction,
teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with
foreigners during different meetings, conferences and debates
Пререквизиттері: Шетел тілі (екінші), Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі, Ауызша және жазбаша шетел тіліндегі іскерлік карым-қатынас
Results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В. the ability to use skills in the framework of specialty
–oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- school
activities’. D. the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е. the ability to
communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лингвистиканың негізгі мәселелері
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты:Фонетика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен зерттеу әдістері
туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Фонетиканың мақсаты және анықтамасы. Тіл фонемаларының аспектісі. Сөз
механизімі. Фонемаларды топтау. Тілдің фонелогиялық аспектісі. Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі.
Ассимиляция, адаптация, фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл
дыбыстарының дауыс қатысына қарай жіктелуі: дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру;
дыбыстардың классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге
толық фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B.
фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name:Theoretical questions phonetics and grammar
Author:Nurmanova Sh.K.
Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect
of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English
language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern
tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo
8.1 Модуль - Лингво-әдістемелік білімдер
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Көркем мәтінді интерпретациялау
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Бағдарлама авторы:Сулейменова З.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: шетел тілін меңгеру барысында газет журнал, телеведение арқылы студенттің
тілдік дағдылары мен қабілеттерін, сөздік қоры мен грамматикалық құрылымдарын бекіту болып табылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы байыту мен бекітуге және грамматикалық
құрылымдарды бекітуге бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс жасау шетел тілін практика жүзінде
игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерді меңгеру мен бекітудің құралы болып саналады.
«Бұқаралық ақпарат құралдар тілі» курсында қоғамдық саяси мәтіндермен жұмысқа да үлкен мән береді.
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Грамматика практикумы, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Бұқаралық ақпараттық құралдар тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент шет тілінде жазылған басылымдар мен жұмыс
жасап, өз елі мен шет елдердегі соңғы жаңалықтарды талқылай білуі қажет. Берілген тапсырмаларды, соңғы
жаңалықтарды іздеуге, белгілі басылымдармен сараптама жұмыс жүргізуге дағдылануы қажет.Пән бойынша
білімін тереңдетіп, мерзімдік басылыммен жұмыс жүргізіп, жаңалықтарды талқылап, өз елінің соңғы
ақпараттарымен салыстыру.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Interpretation of literary texts
Author: Syleimenova Z.E.
Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers,
journals and TV.
Content: The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and grammar,
and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political articles, up-to-date
and current events around the world and in the countries.
Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, Грамматика практикумы, Фонетика практикумы
Постреквизиттері:Бұқаралық ақпараттық құралдар тілі
Results: А.-the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current news around the
world, В-discuss and analyze the latest news around the world С.-to define the potential publications abroad and in the
country
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін үйде оқу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының
тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін
қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік
береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу;
макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша
өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды
фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын
түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және
тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу;
мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды
бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу
барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы
акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар,
кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және
қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну);
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Home Reading first foreign language
Author of the course: AT Trusheva
Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly
grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the
necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as
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accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the
context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the
national-cultural component of semantics; select culturally relevant information
Aim (according to curriculum): Development of reading skills: the ability to accurately,adequately understand the
literary text.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Expected results: А.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); В.
implementation of independent work of students;С. formation of a complex communication skills to extract the main
information of the text, the story line, main chain of events, combining individual facts into meaningful parts;
understanding of the implicit content of the text.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл теориясы
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К., Трушева А.Т.
Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық,
дыбыстық бірлікткердің сөйлеуге қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру.-тіл жүйесінің қазіргі кездегі
даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен қорытындыларды жасау қабілетін дамыту;-теориялық
материалдарды берудің педагогикалық дағдыларды дамыту. Курстың басты тақырыптары мен тараулары
теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндаудаң олардың тілдің өз қызметін атқарудағы прагматикалық
құндылығымен таныстыруға қарай бірізділікпен көрсетіледі
Пәннің қысқаша мазмұны: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The
categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech,
Syntax. Phrases, The Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology,
English vocabulary as a system.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.ағылшын тілінің грамматикасының ең маңызды заңдылықтары жөнінде
түсінік беру, грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен – морфология және синтаксиспен
таныстыру. B.Курстың негізгі бөлімдері теориялық сұрақтардың жүйелік мазмұндалуынан бастап оның тілдің
прагматикалық C.Студентерде тілдің формалды - мағыналық құрамы және грамматикалық бірліктердің тілде
қолдануы жөнінде ғылыми түсініктерді қалыптасады.D.тіл жүйесінің қазіргі дамуының тенденциялары жөнінде
ғылыми ақпаратты өз бетімен ұғыну қабілетін дамиды.
Dublindesciptors: (А, В, С, D, Е)
Name:LanguageTheory
Author:Nurmanova Sh.K. Тrusheva A.T.
Aim The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of
Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of
the linguistics.
Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb,
The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The
Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a
system.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge of the historical development of the Theoretical Grammar and its contemporary state.
B. laws the Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/ C.Skills use scientific literature and
references, to understand and generalize different theories, be able to make morphological analysis of words and
semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo
8.2 Модуль - Шетел тілінің лингвистикасы мен дидактикасы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық риторика
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.Уайс А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты:Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға
академиялық оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру.Ағылшын тіліндегі
тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету
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Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет
алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған
оқыту.Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі жағдаяттарға бағытталған
әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Арнайы мақсаттағы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. -берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білуойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану.-ақпаратты қабылдау, жолдау, және
жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі.
Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Academic rhetoric
Author:Trusheva A.T.Uais A.A
Aim:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit
Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about
learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate
during the academic reading
Content:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it
Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about
learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate
during the academic reading
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Арнайы мақсаттағы шетел тілі
Results: knowledge, ability, skills: Assign important readings more than once to begin through gatheringand
informally writing out ideas; to use morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-time into the writing process; to
provide several interventions into the process so studentscan respond to project proposals, thesis statements, abstracts.
Know: specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of
their realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the
academic teat; ways of critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving
practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems;
to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance
with the specialized requirements
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін сыни оқу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының
тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін
қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік
береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу;
макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша
өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды
фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын
түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және
тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу;
мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды
бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу
барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы
акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар,
кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және
қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну);
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Critical reading of the first foreign language
Author of the course: AT Trusheva
Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly
grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the
necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as
accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the
context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the
national-cultural component of semantics; select culturally relevant information
Aim (according to curriculum): Development of reading skills: the ability to accurately,adequately understand the
literary text.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Expected results: А.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); В.
implementation of independent work of students;С. formation of a complex communication skills to extract the main
information of the text, the story line, main chain of events, combining individual facts into meaningful parts;
understanding of the implicit content of the text.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазіргі заманғы фонетика мен лингвистика
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты:Фонетика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен зерттеу әдістері
туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Фонетиканың мақсаты және анықтамасы. Тіл фонемаларының аспектісі. Сөз
механизімі. Фонемаларды топтау. Тілдің фонелогиялық аспектісі. Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі.
Ассимиляция, адаптация, фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл
дыбыстарының дауыс қатысына қарай жіктелуі: дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру;
дыбыстардың классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге
толық фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B.
фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name: Modern phonetics and linguistics
Author: Nurmanova Sh.K.
Aim: Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect
of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English
language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern
tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
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morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo
6В01706 – Шетел тілі: екі шетел тілі

КП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
КП ТК
БП ТК
КП ТК
БП
БП ТК
КП ТК
БП
КП ТК
БП ТК
КП ТК
КП ТК
БП ТК
КП ТК

Пәндер коды

Пәндер атауы

5.1 Модуль - Шетел тілінің теориясы,17 академиялық кредит
ShTAMO
C1
3
Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
2201
ATEZhOZhAT
Ағылшын тілін ерте жастан
оқытуда жаңа ақпараттық 3
2101
технологиялар
ShTSTZhU
3
Шетел тілінде ғылыми-зерттеу жұмысы
2102
5.2 Модуль - Шетел тілінің лингвистикасы мен дидактикасы,17 академиялық кредит
AТ C1 D 2201
Ағылшын тілі С1 деңгейі
3
МATOTK 2101 Мектептегі ағылшын тілі және ОТҚ
3
GZZhN 2302
Шетел тіліндегі ғылыми зерттеу негіздері
3
6.1 Модуль - Академиялық мақсаттағы тілі,17 академиялық кредит
EShTUO 2304
Екінші шетел тілін үйде оқу
3
OTShEA 2302
Оқытылатын шетел тілі елінің әдебиеті
3
Педагогикалық практика
4
6.2 Модуль - Базалық және лингвоетанымдық пәндер,17 академиялық кредит
EShTZhO 2204 Екінші шетел тілін жеке оқу
3
АzhАA 2302
Америка және Австралия әдебиеті
3
Педагогикалық практика
4
7.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы,17 академиялық кредит
ATS 2304
Академиялық тыңдау және сөйлеу
3
ShTAAMO С1- Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту С1-С2
4
С2 2201
AOZh 2305
Академиялық оқу және жазу
4
7.2 Модуль - Академиялық мәтіннің лингвистикасы,17 академиялық кредит
AR 2304
Академиялық риторика
3
KBAT 2201
Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі
4
KMТ 2305
Көркем мәтін талдау
4

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(2)курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

7
5
5

7
5
5
8
5
2
8
5
2
4
6
6
4
6
6

5.1 Модуль - Шетел тілінің теориясы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту C1
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:2-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
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жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Foreign Language for Specific Purposes C1
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілін ерте жастан оқытуда жаңа ақпараттық технологиялар
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курсты оқытудың мақсаты:Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен заңдары,
ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым ретінде
әдістеме туралы студенттерге ғылыми көзқарас қалыптастыру; Студенттерді әдістемелік ғылымның қазіргі
жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;*Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына
болашақта шетел тілін оқыту үшін қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама
беру;*Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми
ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі ойлауды, белсенділікті, динамикалық түрде өзгеріп тұратын өмір және кәсіби
міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: The principles and peculiarities of InnovativeTechnologies of Teaching Foreign
Languages, Issues of methodology and technology, Case Study, Video conferencing, Video conferencing, Cross
curricular story writing, Cambridge system of education
Пререквизиттері: Шетелдік білім берудің әдістемесі, Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен
заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым
ретінде әдістеме туралы;B. Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел тілін оқыту үшін
қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама беру;C. Студенттерді әдістемелік ғылымның
қазіргі жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;D. Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие
міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі
ойлауды, белсенділікті, E. динамикалық түрде өзгеріп тұратын өмір және кәсіби міндеттерді шешуге
шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Innovative information technologies in teaching English at early age
Author: Nurmanova Sh.K.
Aim of the:course is to teach the students to the features and methods of the teaching English in primary stage.
Content:methods of teaching theEnglish language in early stage, to define the ways of forming the English language
teacher in primary stage.
Пререквизиттері: Шетелдік білім берудің әдістемесі, Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.Possession of theoretical bases. B. features and methods of teaching English language in primary
school. B. scientific-investigating methods and ways. C. notion about aims and tasks of the subject, laws, defining its
development, innovational technologies of TFL.D. Skills: to insinuate theoreticalknowledgeinto practice, necessary for
TFL use technologies, contemporary technologies for TFL effectively.E.Abilities: sell dependent competence of the
reeved knowledge
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тіліндегі ғылыми -зерттеу жұмысы
Бағдарлама авторы: Нурманова Шнар Кантарбаевна
Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретінде және ғылыми академиялық тілдесудің негіздерін
меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі
тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша
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жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың
елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of
preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper
outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical
designing of a scientific text., Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation.
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және
функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу;C.ғылыми стиль
ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу;D.академиялық мәтіннің/ дискурстың
мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ
және аргументтеу түрлерін;аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің
құрастыру техникасын;E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің
мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін;
білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын;
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name: Research in a foreign language
Author: Nurmanova Sh.K.
Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking.
Content: The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific
knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively
for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions. B.Skills: type and
methods of keeping information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of scientific
style.C.Abilities: proving different theories, ideas using schemes, tables.
5.2 Модуль - Шетел тілінің лингвистикасы мен дидактикасы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілі C1 деңгейі
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:2-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: English language C1 level
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
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Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мектептегі ағылшын тілі және ОТҚ
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курсты оқытудың мақсаты:Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен заңдары,
ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым ретінде
әдістеме туралы студенттерге ғылыми көзқарас қалыптастыру;*Студенттерді әдістемелік ғылымның қазіргі
жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;*Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына
болашақта шетел тілін оқыту үшін қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама
беру;*Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми
ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі ойлауды, белсенділікті, динамикалық түрде өзгеріп тұратын өмір және кәсіби
міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді.
Пәннің қысқаша мазмұны: The principles and peculiarities of InnovativeTechnologies of Teaching Foreign
Languages, Issues of methodology and technology, Case Study, Video conferencing, Video conferencing, Cross
curricular story writing, Cambridge system of education
Пререквизиттері: Шетелдік білім берудің әдістемесі, Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен
заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым
ретінде әдістеме туралы;B. Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел тілін оқыту үшін
қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама беру;C. Студенттерді әдістемелік ғылымның
қазіргі жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;D. Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие
міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі
ойлауды, белсенділікті, E. динамикалық түрде өзгеріп тұратын өмір және кәсіби міндеттерді шешуге
шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: English at school and technical aids
Author: Nurmanova Sh.K.
Aim of the: course is to teach the students to the features and methods of the teaching English in primary stage.
Content:methods of teaching theEnglish language in early stage, to define the ways of forming the English language
teacher in primary stage.
Пререквизиттері: Шетелдік білім берудің әдістемесі, Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.Possession of theoretical bases. B. features and methods of teaching English language in primary
school. B. scientific-investigating methods and ways. C. notion about aims and tasks of the subject, laws, defining its
development, innovational technologies of TFL.D. Skills: to insinuate theoreticalknowledgeinto practice, necessary for
TFL use technologies, contemporary technologies for TFL effectively.E.Abilities: sell dependent competence of the
reeved knowledge
Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тіліндегі ғылыми -зерттеу негіздері
Бағдарлама авторы: Нурманова Шнар Кантарбаевна
Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретінде және ғылыми академиялық тілдесудің негіздерін
меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі
тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша
жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың
елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of
preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper
outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical
designing of a scientific text., Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation.
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және
функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу;C.ғылыми стиль
ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу;D.академиялық мәтіннің/ дискурстың
мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ
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және аргументтеу түрлерін;аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің
құрастыру техникасын;E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің
мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін;
білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын;
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name: Basics of research in a foreign language
Author: Nurmanova Sh.K.
Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking.
Content: The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific
knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively
for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions. B.Skills: type and
methods of keeping information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of scientific
style.C.Abilities: proving different theories, ideas using schemes, tables.
6.1 Модуль - Академиялық мақсаттағы тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілін үйде оқу
Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік
мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас
түрлерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық
сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер,
кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру
(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр
түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу;
Пререквизиттері: Екінші шет тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1, В2
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды
қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі;
Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда
тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Hauslektüre der zweiten Fremdsprache
Autor: Tastanbaeva D.K.
Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen;
eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die
notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen
(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den
Hauptgedanken verstehen.
Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben
zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.
Пререквизиттері: Екінші шет тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1, В2
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien
(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen
Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne
Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt
verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas
und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information
herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Оқытылатын шетел тілі елінің әдебиеті
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және
мәдениаралық құзіреттілігін
қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының
шығармаларынмен таныстыру .
Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және
әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар
шығармашылығының көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар жұмыстарын
түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы
мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау,
шығарманың эстетикалық, адамгершілік және тәрбиелілік әлеуетін анықтау. Коммуникативтік және
мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы
жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың
ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және мәдениетаралық
құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының
өмірбаяны мен шығармашылығы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Literature of English speaking countries.
Program author:Uais A.A.
The aim of studying:Formation of communicative and intercultural competences of students, introduction of the main
trends in literature and the works of the prominent writers of the target language.
Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign
language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students
to the artistic features of the prominent writers, their creativity and allows them to read their works in the original.
Пререквизиттері : Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Sociocultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the
aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences
of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of
the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the
introduction of specific features, content and forms of English literature.
6.2 Модуль - Базалық және лингвоетанымдық пәндер
Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілін жеке оқу
Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К
Курстағы оқытудың мақсаты: Берілген курс сөйлесу тәсілі ретінде негізгі шетел тілін практикалық меңгеру
жұмысын жалғастырады. Нәтижесінде студенттер коммуникативті негіздердің негізгі түрлерін меңгереді:
сөйлеу, оқу және түсіну, тыңдау, жазу және аудару.
Пәннің қысқаша мазмұны:Адам және оның қоршаған орта. Денсаулық және экология. Спорт және дені cay
тұрмыс қалпы, біздің өміріміздегі әдебиет, өнер, кино.
Еліміздегі және тілін үйреніп жатқан елдің қазіргі әдебиеті. Жақсы көретін жазушы. Кино. Жақсы көретін
актерлер, фильмдер. Сұңғат. Музыка. Адамды тәрбиелеудегі өнердің рөлі. Мамандық таңдау. Мамандық таңдау
себептері. Еліміздегі және шетелдегі жоғары оку орындары.
Пререквизиттері: Екінші шетел тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1.
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; B.800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; C.Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
D.Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Analytisches Lesen der zweiten Fremdsprache
Autor: Тастанбаева Д.К
Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen;
eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die
notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen
(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den
Hauptgedanken verstehen.
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Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben
zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.
Пререквизиттері: Екінші шетел тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1.
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien
(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;B. den Komplex der kommunikativen
Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne
Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen.C.Studenten koennen den Inhalt
verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas
und Sprachmaterials.D.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information
herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Америка және Австралия әдебиеті
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және
мәдениаралық құзіреттілігін
қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының
шығармаларынмен таныстыру .
Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және
әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар
шығармашылығының көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар жұмыстарын
түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы
мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау,
шығарманың эстетикалық, адамгершілік және тәрбиелілік әлеуетін анықтау. Коммуникативтік және
мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы
жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың
ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және мәдениетаралық
құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының
өмірбаяны мен шығармашылығы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Literature of America and Australia
Program author:Uais A.A.
The aim of studying:Formation of communicative and intercultural competences of students, introduction of the main
trends in literature and the works of the prominent writers of the target language.
Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign
language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students
to the artistic features of the prominent writers, their creativity and allows them to read their works in the original.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Sociocultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the
aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences
of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of
the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the
introduction of specific features, content and forms of English literature.
7.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық тыңдау және сөйлеу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тіліндегі тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі
жағдаяттарға бағытталған әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді
қолдануға; мәселені жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарымқатынас мақсаты мен жанр талаптарына сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру;
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материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. берілген
материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу
құзыреттілігін қолдану.ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын
іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана
білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Academic listening and speaking
Author:Trusheva A.T
Aim:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories
about learning process
Content:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening
stories about learning process
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide several
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. Know: specifics
of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their realization in
educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic teat; ways of
critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to
elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; to organize the
structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance with the
specialized requirements.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту С1-С2
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Курстағы оқытудың мақсаты: 2-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С2) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 2-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: The English language for specific and academic purposes С1-С2
Author of the course: Usennova S.G.
Aim:further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information;understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық оқу және тыңдау
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
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Пәннің мақсаты: Ағылшын тіліндегі тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету.
Қысқаша мазмұны: Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі жағдаяттарға
бағытталған әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді
қолдануға; мәселені жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарымқатынас мақсаты мен жанр талаптарына сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру;
материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. берілген
материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу
құзыреттілігін қолдану.ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын
іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана
білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Academic reading and writing
Author:Trusheva A.T
Aim :Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories
about learning process
Content:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening
stories about learning process
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide several
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. Know: specifics
of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their realization in
educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic teat; ways of
critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to
elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; to organize the
structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance with the
specialized requirements.
7.2 Модуль - Академиялық мәтіннің лингвистикасы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық риторика
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Жазу саласында сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру. Мазмұнын жүйелі түрде
дамытып айтылып отырған көзқарасты нығайтатын маңызды жағына ерекше көңіл бөліп, нақтысын көрсете
отырып эссе және баяндама жазуды үйрету.
Қысқаша мазмұны: Параграф жазуға дайындық және жоспар құру. Эссе жазуға дайындық жұмыстары және
оны жоспарлау. Шығарма түрлері. Текст талдау саласында кәсибі құзіретті қалыптастыру: студенттерге
стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері, теориялық білім беріп, қатысым
мақсатына жету үшінәр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып
табылады.Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қалпының сипаттамасы; текст
талдау құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету.
Студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру, әр түрлі жанрдағы
мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен
дағдысын қалыптастыру.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер:-шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.
-практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.
-берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу
-ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану.
-ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл
білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Academic oratory
Author: Ussenova S.G.
Aim: To introduce the effective methods of writing mainly essay and to practice it
Content: How to write a paragraph/an essay,stages of academic writing,outlining, transition signals, argumentative
essay, sense and effect essay
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: Know: specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific
style and ways of their realization in educational academic communication; features of the organization structure and
content of the academic teat; ways of critical analysis and argumentation.
Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to elicit a problem, to hypothesize,
formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; to organize the structure and content of the academic
text; competently express material and decorate in accordance with the specialized requirements.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Курстағы оқытудың мақсаты: 2-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С2) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 2-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline:The English language for specific and academic purposes С1-С2
Author of the course:Usennova S.G.
Aim:further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information;understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Көркем мәтін талдау
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Пәннің оқыту мақсаты: студенттерге әдеби мәтінді терең түсіну қабілетін үйрету ғана емес, бірақ үйренген
дағдыларын болашақ оқушыларға беруге қабілетті болуы үшін, әдістеріді қолдануға үйрету. Бұл пәнді оқыту
әдістемелік және педагогикалық бағыттағы курс үшін қажетті шарт.
Пәннің мазмұны: Пән екі бөліктен тұрады. алғашқы 6 мәтін ХХ ғасырдың ағылшын тілі жазушылар
әңгімелері, сондай-ақ олардың ықтимал түсіндіру үлгілері беріледі. Қөркем ақпаратты терең түсіну үшін
алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз
берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша,
дидактикалық қиындықтар арттыру қағидасына негізделген. Екінші бөлігі қысқа прозалардан тұрады, АҚШ,
Ұлыбритания, Австралия және Жаңа Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді ,
олар түрлі жанрлар мен стильдере қарастырылған
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Пререквизиттер: Базалық негізгі шет тілі B2.
Постреквизиттер: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Күтілетін оқыту нәтижелер: Қөркем ақпаратты терең түсіну үшін алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде
жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру
жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша, дидактикалық қиындықтар арттыру
қағидасына негізделген. Екінші бөлігі қысқа прозалардан тұрады, АҚШ, Ұлыбритания, Австралия және Жаңа
Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді , олар түрлі жанрлар мен стильдере
қарастырылған
Dublin descriptors: (A, B, C, D, E)
The name of discipline: Analysis of the literary texts
Author: Baurzhan N.B.
The purpose of the study: (in accordance with the curriculum) to teach students not only the ability to penetrate deeply
into the literary text, but be able to transfer the skills learned, methods and teach their future pupils. This means that the
methodological and pedagogical orientation of training to the interpretation of the text is a prerequisite classes for this
course.
Summary, the course: consists of two parts. The first consists of 6 stories of English-speaking writers of the XX
century, then samples of their possible interpretation. Due to the fact that the depth of artistic comprehension of the
information is impossible without understanding the absolute linear expressions meaning of the text, the first two stories
are Russian translation and interpretation is also performed in Russian, whenever possible to facilitate the perception of
text analysis at an early stage. The following two stories are given without translation, but the interpretation of them
also conducted in Russian. The last two stories are interpreted in English. Thus, the benefit based on the principle of
increasing the didactic difficulties.The second part of the manual includes 18 stories of English-speaking writers of the
XX century, representing different genres and styles of the individual short prose US, UK, Australia and New Zealand.
Prerequisites: Базалық негізгі шет тілі B2.
Postrequisites: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected learning outcomes: Artistic text is complex and multi-layered. The task of its interpretation - to extract the
maximum laid down in his thoughts and feelings of the artist. The idea of the artist embodied in the work, and only he
can be reconstructed. It is no coincidence the principle of communication of the artist and the reader is called the
principle of the funnel: through the wide part of it flows all mir№ Conscious Creator, it results in concrete work, on the
basis of which the reader has to recreate the richness of reality, concentrated in a literary text.
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі

БП МК
БП ТК
БП ТК
БП МК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
КП МК
КП ТК
КП ТК

Пәндер коды

Пәндер атауы

9.1 Модуль - Кәсіби тілдер және практика,10 академиялық кредит
KBShT 3201
Кәсіби бағдарланған шетел тілі
5
IShT 3202
Іскери шетел тілі
5
NShTPK 3203
Екінші шетел тілінің практикалық курсы
5,6
9.2 Модуль -Кәсіби тілдер және практика,10 академиялық кредит
KBShT 3201
Кәсіби бағдарланған шетел тілі
5
ATIKKU 3202
Ағылшын тілі іскери қарым-қатынас үшін
5
EShTAZhSP
5,6
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
3203
10.1 Модуль. Лингвистикалық білім,10 академиялық кредит
TG 3204
Теориялық грамматика
5
6
TT 3205
Тiл теориясы
10.2 Модуль - Лингвистикалық білім,10 академиялық кредит
5
GT 3204
Грамматика теориясы
FKZL3205
Фонетика және қазіргі заманғы лингвистика
6
12.1 Модуль - Лингвистикалық аспект және әдеби стиль,10 академиялық кредит
МKShT 3301
Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
5
Stil 3302
Стилистика
5
AMShT C1 3303 Арнайы мақсаттағы шетел тілі С1
6
12.2 Модуль - Лингвистикалық аспект және әдеби стиль,10 академиялық кредит
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

3
5
10
3
5
10

6
6
6
6
5
6
6

КП МК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК

МKShT 3301
Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
LNM 3302
Лингвистиканың негізгі мәселелері
ShTKMU
C1
Шетел тілі коммуникативті мақсаттар үшін С1
3303
13.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы,10 академиялық кредит
AOT 3304
Академиялық оқу және тыңдау
B1ShTUO 3305 1 ші шетел тілін үйде оқу
13.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы,10 академиялық кредит
AR 3304
Академиялық риторика
BShTSO 3305
1 ші шетел тілін сыни оқу

5
5
6

5
6
6

6
6

5
6

6
6

5
6

9.1 Модуль - Кәсіби тілдер және практика
Дублин дескрипторлары:(А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іскери шетел тілі
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу, іскерлік этикетінің және
мәдениаралық коммуникация ережелерін игеру
Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке меншік кәсібі, экономика механизімдері, сұраныс, баға қою сұрақтары,
жарнаманың негізгі түрлерімен таныстыру; іскерлік корреспонденциясы, іскерлік қағаздарды жазуға үйрету.
Құжат толтыру мәселелерін талқылау, түсіндіру. Офиске қажетті тіркелетін материалдың тіркесі және мазмұны
туралы мәлімет.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:Cтудент өзінің сөз қорын 300 лексикалық бірлікке көбейтіп, іс талқылаулар
мен дискуссияларға белсенді араласып, ұсыныстар ұсынып, қарсыластарының ойымен келісу - келіспеуін
айкындап, телефон арқылы өз-өзін ұстап білуі, ағылшын тілінде іс кағаздар жаза білуі, халықаралык іс
мәдениетімен таныс болуы қажет.-өз бетінше телефон немесе басқа да байланыс жүйесі арқылы әңгімелер
жүргізе білу;-өз бетінше іскерлік кездесулерге, келіссөз жүргізуге, ағылшын тілінде интервьюге қатысып, өз ойын
айқын көрсете білу;-шет елдерден келген серіктестермен ресми емес кездесулер жүргізе білу;-ағылшын тілінде
презентацияларға қатысып, оларды ұйымдастыра білу;-іс-сапарларда ағылшын тілін қолдану;-іс- қағаздарды
ағылшын тілінде жүргізе білуі тиіс
Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е)
Name of discipline:Business foreign language
Author:Ussenova S.G.
Aim:Firmly hold the minimum business language, resulting in a small amount of unknown words becomes familiar
surroundings; Contribute to the unfamiliar words and understand them on the basis of context
Content:The course introduces the terms “company structure”, “private business”, “mechanisms of economics”,
“demand”, “main types of advertising”, provides skills of “business letter writing ”,“CV and letter of application
writing” “leading paperwork” in English.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Expected results: Business vocabulary, business terms (e.g. PR, CV, retailing, demand, advertisement,), clichés used in
business meetings, interviews, telephone conversations, company structure, outline of a business letter, stages of
recruitment, basics of the world business culturestudents should be able to:Take part in business talks; -Write business
letters, CV, letter of application; -Make presentations in English and participate in them;-Conduct telephone and other
business conversations, negotiations.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілінің практикалық курсы
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
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қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.
9.2 Модуль -Кәсіби тілдер және практика
Дублин дескрипторлары:(А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілі іскери қарым-қатынас үшін
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу, іскерлік этикетінің және
мәдениаралық коммуникация ережелерін игеру
Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке меншік кәсібі, экономика механизімдері, сұраныс, баға қою сұрақтары,
жарнаманың негізгі түрлерімен таныстыру; іскерлік корреспонденциясы, іскерлік қағаздарды жазуға үйрету.
Құжат толтыру мәселелерін талқылау, түсіндіру. Офиске қажетті тіркелетін материалдың тіркесі және мазмұны
туралы мәлімет.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:Cтудент өзінің сөз қорын 300 лексикалық бірлікке көбейтіп, іс талқылаулар
мен дискуссияларға белсенді араласып, ұсыныстар ұсынып, қарсыластарының ойымен келісу - келіспеуін
айкындап, телефон арқылы өз-өзін ұстап білуі, ағылшын тілінде іс кағаздар жаза білуі, халықаралык іс
мәдениетімен таныс болуы қажет.-өз бетінше телефон немесе басқа да байланыс жүйесі арқылы әңгімелер
жүргізе білу;-өз бетінше іскерлік кездесулерге, келіссөз жүргізуге, ағылшын тілінде интервьюге қатысып, өз ойын
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айқын көрсете білу;-шет елдерден келген серіктестермен ресми емес кездесулер жүргізе білу;-ағылшын тілінде
презентацияларға қатысып, оларды ұйымдастыра білу;-іс-сапарларда ағылшын тілін қолдану;-іс- қағаздарды
ағылшын тілінде жүргізе білуі тиіс
Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е)
Name of discipline: English for business communication
Author:Ussenova S.G.
Aim:Firmly hold the minimum business language, resulting in a small amount of unknown words becomes familiar
surroundings; Contribute to the unfamiliar words and understand them on the basis of context
Content:The course introduces the terms “company structure”, “private business”, “mechanisms of economics”,
“demand”, “main types of advertising”, provides skills of “business letter writing ”,“CV and letter of application
writing” “leading paperwork” in English.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Expected results: Business vocabulary, business terms (e.g. PR, CV, retailing, demand, advertisement,), clichés used in
business meetings, interviews, telephone conversations, company structure, outline of a business letter, stages of
recruitment, basics of the world business culturestudents should be able to:Take part in business talks; -Write business
letters, CV, letter of application; -Make presentations in English and participate in them;-Conduct telephone and other
business conversations, negotiations.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Praxis der mündlichen und schriftlichen Kommunikation der zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
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Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік
қарым – қатынас С1-С2
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.
10.1 Модуль - Лингвистикалық білім
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Теориялық грамматика
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты: Теориялық грамматика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен
зерттеу әдістері туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен
таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі. Ассимиляция, адаптация,
фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл дыбыстарының дауыс
қатысына қарай жіктелуі: дауысты және
дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру; дыбыстардың
классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге толық
фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A. Теориялық грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. фонетика
және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Theoretical grammar
Author:Nurmanova Sh.K.
Aim: Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Assimilation Types of degrees of
comparison of assimilation. The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic
phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development
and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo
Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл теориясы
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К., Трушева А.Т.

155

Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық,
дыбыстық бірлікткердің сөйлеуге қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру.-тіл жүйесінің қазіргі кездегі
даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен қорытындыларды жасау қабілетін дамыту;-теориялық
материалдарды берудің педагогикалық дағдыларды дамыту. Курстың басты тақырыптары мен тараулары
теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндаудаң олардың тілдің өз қызметін атқарудағы прагматикалық
құндылығымен таныстыруға қарай бірізділікпен көрсетіледі
Пәннің қысқаша мазмұны: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The
categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech,
Syntax. Phrases, The Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology,
English vocabulary as a system.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.ағылшын тілінің грамматикасының ең маңызды заңдылықтары жөнінде
түсінік беру, грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен – морфология және синтаксиспен
таныстыру. B.Курстың негізгі бөлімдері теориялық сұрақтардың жүйелік мазмұндалуынан бастап оның тілдің
прагматикалық C.Студентерде тілдің формалды - мағыналық құрамы және грамматикалық бірліктердің тілде
қолдануы жөнінде ғылыми түсініктерді қалыптасады.D.тіл жүйесінің қазіргі дамуының тенденциялары жөнінде
ғылыми ақпаратты өз бетімен ұғыну қабілетін дамиды.
Dublindesciptors(А, В, С, Д, Е)
Name:LanguageTheory
Author:Nurmanova Sh.K. Тrusheva A.T.
Aim The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of
Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of
the linguistics.
Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb,
The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The
Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a
system.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge of the historical development of the Theoretical Grammar and its contemporary state.
B. laws the Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/ C.Skills use scientific literature and
references, to understand and generalize different theories, be able to make morphological analysis of words and
semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo
10.2 Модуль - Лингвистикалық білім
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Грамматика теориясы
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты: Теориялық грамматика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен
зерттеу әдістері туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен
таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі. Ассимиляция, адаптация,
фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл дыбыстарының дауыс
қатысына қарай жіктелуі: дауысты және
дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру; дыбыстардың
классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге толық
фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A. Теориялық грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. фонетика
және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
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түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: The theory of grammar
Author:Nurmanova Sh.K.
Aim: Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Assimilation Types of degrees of
comparison of assimilation. The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic
phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development
and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo
Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Фонетика және казіргі заманғы лингвистика
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты:Фонетика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен зерттеу әдістері
туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Фонетиканың мақсаты және анықтамасы. Тіл фонемаларының аспектісі. Сөз
механизімі. Фонемаларды топтау. Тілдің фонелогиялық аспектісі. Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі.
Ассимиляция, адаптация, фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл
дыбыстарының дауыс қатысына қарай жіктелуі: дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру;
дыбыстардың классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге
толық фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B.
фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Phonetics and modern linguistics
Author:Nurmanova Sh.K.
Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect
of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English
language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern
tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық
мақсатта оқыту
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.

157

Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo
12.1 Модуль - Лингвистикалық аспект және әдеби стиль
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Cтилистика
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
Курстың қысқаша сипаттамасы (курсты оқытудың мақсаты): Курстың негізгі мақсаты стилистика
саласында кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, студенттерге тілдің стилистикалық құралдары туралы
теориялық білім беру, стилистикалық талдау жасауға үйрету, қатысым мақсатына қарай тіл құралдарын
пайдалана білу дағдысын қалыптастыру.
Курстың міндеттері: Студенттердің тілдің түрлік-стилистикалық құрылымы және лингвистикалық бірліктердің
сөйлеуде қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру; Тіл жүйесінің қазіргі кездегі даму үрдістері туралы
ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдеу білу жөніндегі іскерлігін дамыту; Студенттердің теориялық
жинақтаулар мен өз бетімен қорытындылар жасау қабілетін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): General notes on style and stylistics.The spoken language and the
written language.Special literary vocabulary and special colloquial vocabulary.Expressive means and stylistic
devices.The problem of the English literary language.Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities
of the spoken and written varieties.
Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Оқытудан күтілетін нәтежелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: Студенттерді тілдің экспрессивті
құралдары мен стилистикалық әдістерін және олардың мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті тиісті білім
деңгейімен қамтамасыз ету; алынған білім негізінде студенттерді кез-келген қатысымдық бағыттағы және
күрделі мәтінге стилистикалық талдау жасауға үйрету;функционалды стильдің ерекшелігін анықтайтын заңдар
мен белгілерді айқындау;
Dublin descriptors: (A, B, C, D, E)
Name:Stylistics
Author:Uais A.A
Aim:The main aim of the course in stylistic sphere is to form professional competence, to give students theoretical
knowledge about stylistic methods of language, to teach how to do stylistic analysis, and to restore the use of the
language skills depending on the purpose of engagement.
To develop the students’ language structure of different stylistic procedures, formation of the units in speech,
understanding of their functioning; to develop scientific information in the modern trends of the language in the current
system of self-development of word processing skills; theoretical accumulation and development of the ability to create
their own conclusions.
Content of the course: General notes on style and stylistics. The spoken language and the written language. Special
literary vocabulary and special colloquial vocabulary. Expressive means and stylistic devices. The problem of the
English literary language. Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken and written
varieties.
Пререквизиттері:Тіл біліміне кіріспе, Базалық шетел тілі В1, Лексикология
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту
Results: knowledge, ability, skills: To ensure students with necessary level of education and determine the activity of
their text, expressive and stylistic methods of language to train students on the basis of their specific knowledge of any
communicative orientation and for the complex. Stylistic analysis of the text; to define the rules and features
determining functional style.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы мақсаттағы шетел тілін C1
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Foreign Language for Specific Purposes C1
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
12.2 Модуль - Лингвистикалық аспект және әдеби стиль
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лингвистиканың негізгі мәселелері
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты:Фонетика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен зерттеу әдістері
туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Фонетиканың мақсаты және анықтамасы. Тіл фонемаларының аспектісі. Сөз
механизімі. Фонемаларды топтау. Тілдің фонелогиялық аспектісі. Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі.
Ассимиляция, адаптация, фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл
дыбыстарының дауыс қатысына қарай жіктелуі: дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру;
дыбыстардың классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге
толық фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері:Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта
оқыту
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B.
фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Theoretical questions phonetics and grammar
Author:Nurmanova Sh.K.
Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect
of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English
language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern
tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning
Пререквизиттері:Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2) Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта
оқыту
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
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Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілін коммуникативті мақсаттар үшін C1
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Foreign language for communicative purposes C1
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1-С2, Оқытылатын тіл елдерінің әдебиеті
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
13.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық оқу және тыңдау
Бағдарлама авторы Трушева А.Т.Уайс А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты:Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға
академиялық оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру.Ағылшын тіліндегі
тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет
алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған
оқыту.Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі жағдаяттарға бағытталған
әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Арнайы мақсаттағы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. -берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білуойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану.-ақпаратты қабылдау, жолдау, және

160

жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі.
Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
Dublin descriptors: (A, B, C, D, E)
Name:Academic reading and listening
Author:Trusheva A.T.Uais A.A
Aim:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit
Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about
learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate
during the academic reading
Content:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it
Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about
learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate
during the academic reading
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Арнайы мақсаттағы шетел тілі
Results: knowledge, ability, skills:Assign important readings more than once to begin through gatheringand
informally writing out ideas; to use morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-time into the writing process; to
provide several interventions into the process so studentscan respond to project proposals, thesis statements, abstracts.
Know: specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of
their realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the
academic teat; ways of critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving
practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems;
to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance
with the specialized requirements.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: 1-ші шетел тілін үйде оқу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының
тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін
қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік
береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу;
макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша
өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды
фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын
түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және
тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу;
мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды
бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу
барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы
акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар,
кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және
қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну);
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Home Reading first foreign language
Author of the course: AT Trusheva
Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly
grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the
necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as
accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the
context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the
national-cultural component of semantics; select culturally relevant information
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Aim (according to curriculum): Development of reading skills: the ability to accurately,adequately understand the
literary text.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Expected results: А.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); В.
implementation of independent work of students;С. formation of a complex communication skills to extract the main
information of the text, the story line, main chain of events, combining individual facts into meaningful parts;
understanding of the implicit content of the text.
13.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық риторика
Бағдарлама авторы Трушева А.Т.Уайс А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты:Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға
академиялық оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру.Ағылшын тіліндегі
тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет
алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған
оқыту.Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі жағдаяттарға бағытталған
әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Арнайы мақсаттағы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. -берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білуойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану.-ақпаратты қабылдау, жолдау, және
жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі.
Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
Dublin descriptors: (A, B, C, D, E)
Name: Academic rhetoric
Author:Trusheva A.T.Uais A.A
Aim:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit
Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about
learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate
during the academic reading
Content:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it
Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about
learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate
during the academic reading
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (C1), Кәсіби бағытталған шет тілі (С1)
Постреквизиттері: Арнайы мақсаттағы шетел тілі
Results: knowledge, ability, skills:Assign important readings more than once to begin through gatheringand
informally writing out ideas; to use morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-time into the writing process; to
provide several interventions into the process so studentscan respond to project proposals, thesis statements, abstracts.
Know: specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of
their realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the
academic teat; ways of critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving
practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems;
to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance
with the specialized requirements
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін сыни оқу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының
тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін
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қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік
береді.
Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу;
макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша
өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды
фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын
түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және
тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу;
мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды
бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу
барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы
акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар,
кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және
қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну);
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Critical reading of the first foreign language
Author of the course: AT Trusheva
Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly
grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the
necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as
accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the
context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the
national-cultural component of semantics; select culturally relevant information
Aim (according to curriculum): Development of reading skills: the ability to accurately,adequately understand the
literary text.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Expected results: А.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); В.
implementation of independent work of students;С. formation of a complex communication skills to extract the main
information of the text, the story line, main chain of events, combining individual facts into meaningful parts;
understanding of the implicit content of the text.
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Пәндер коды

Пәндер атауы

9.1 Модуль - Кәсіби шетел тілдері және екінші шетел тілінің негіздері,17 академиялық кредит
KП ТК
IShT 3201
Іскери шетел тілі
5
KП ТК
EShTPK 3202
Екінші шетел тілінің практикалық курсы
5
БП МК
KBShT 3203
Кәсіби бағдарланған шетел тілі
5
9.2 Модуль -Кәсіби шетел тілдері және екінші шетел тілінің негіздер,17 академиялық кредит
KП ТК
ATIKKU 3201
Ағылшын тілі іскери қарым-қатынас үшін
5
EShTAZhSP
5
KП ТК
Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
3202
БП МК
KBShT 3203
Кәсіби бағдарланған шетел тілі
5
10.1 Модуль - Лингвистикалық білім,17 академиялық кредит
KП ТК
TT 3301
Тіл теориясы
5
KП ТК
AZh 3302
Академиялық жазу
5
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3(3ҚББТ)курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

4
4
5
4
4
5
3
4

10.2 Модуль - Лингвистикалық білім,17 академиялық кредит
FKZL3301
Фонетика және қазіргі заманғы лингвистика
5
AO 3302
Академиялық оқу
5
11.1 Модуль - Академиялық мәтіндерді талдау және тәжірибе,17 академиялық кредит
КП МК
МKShT 3303
Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
6
KП ТК
GZZhN 3304
Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері
6
БП
Педагогикалық практика
6
11.2 Модуль - Академиялық мәтіндерді талдау және тәжірибе,17 академиялық кредит
КП МК
МKShT 3304
Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
6
KП ТК
GZZhK 3303
Ғылыми зерттеу жұмысына кіріспе
6
БП
Педагогикалық практика
6
KП ТК
KП ТК

3
4
3
3
2
3
3
2

9.1 Модуль - Кәсіби шетел тілдері және екінші шетел тілінің негіздері
Дублин дискрипторлары:(А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іскери шетел тілі
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу, іскерлік этикетінің және
мәдениаралық коммуникация ережелерін игеру
Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке меншік кәсібі, экономика механизімдері, сұраныс, баға қою сұрақтары,
жарнаманың негізгі түрлерімен таныстыру; іскерлік корреспонденциясы, іскерлік қағаздарды жазуға үйрету.
Құжат толтыру мәселелерін талқылау, түсіндіру. Офиске қажетті тіркелетін материалдың тіркесі және мазмұны
туралы мәлімет.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Cтудент өзінің сөз қорын 300 лексикалық бірлікке көбейтіп, іс талқылаулар
мен дискуссияларға белсенді араласып, ұсыныстар ұсынып, қарсыластарының ойымен келісу - келіспеуін
айкындап, телефон арқылы өз-өзін ұстап білуі, ағылшын тілінде іс кағаздар жаза білуі, халықаралык іс
мәдениетімен таныс болуы қажет.-өз бетінше телефон немесе басқа да байланыс жүйесі арқылы әңгімелер
жүргізе білу;-өз бетінше іскерлік кездесулерге, келіссөз жүргізуге, ағылшын тілінде интервьюге қатысып, өз ойын
айқын көрсете білу;-шет елдерден келген серіктестермен ресми емес кездесулер жүргізе білу;-ағылшын тілінде
презентацияларға қатысып, оларды ұйымдастыра білу;-іс-сапарларда ағылшын тілін қолдану;-іс- қағаздарды
ағылшын тілінде жүргізе білуі тиіс
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of discipline: Business foreign language
Author: Ussenova S.G.
Aim: Firmly hold the minimum business language, resulting in a small amount of unknown words becomes familiar
surroundings; Contribute to the unfamiliar words and understand them on the basis of context
Content: The course introduces the terms “company structure”, “private business”, “mechanisms of economics”,
“demand”, “main types of advertising”, provides skills of “business letter writing ”,“CV and letter of application
writing” “leading paperwork” in English.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
халықтарының әдебиеті
Expected results: Business vocabulary, business terms (e.g. PR, CV, retailing, demand, advertisement,), clichés used in
business meetings, interviews, telephone conversations, company structure, outline of a business letter, stages of
recruitment, basics of the world business culture students should be able to:Take part in business talks; -Write business
letters, CV, letter of application; -Make presentations in English and participate in them;-Conduct telephone and other
business conversations, negotiations.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілінің практикалық курсы
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
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күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер.
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.
9.2 Модуль - Кәсіби шетел тілдері және екінші шетел тілінің негіздер
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілі іскери қарым-қатынас үшін
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу, іскерлік этикетінің және
мәдениаралық коммуникация ережелерін игеру
Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке меншік кәсібі, экономика механизімдері, сұраныс, баға қою сұрақтары,
жарнаманың негізгі түрлерімен таныстыру; іскерлік корреспонденциясы, іскерлік қағаздарды жазуға үйрету.
Құжат толтыру мәселелерін талқылау, түсіндіру. Офиске қажетті тіркелетін материалдың тіркесі және мазмұны
туралы мәлімет.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер:Cтудент өзінің сөз қорын 300 лексикалық бірлікке көбейтіп, іс талқылаулар
мен дискуссияларға белсенді араласып, ұсыныстар ұсынып, қарсыластарының ойымен келісу - келіспеуін
айкындап, телефон арқылы өз-өзін ұстап білуі, ағылшын тілінде іс кағаздар жаза білуі, халықаралык іс
мәдениетімен таныс болуы қажет.-өз бетінше телефон немесе басқа да байланыс жүйесі арқылы әңгімелер
жүргізе білу;-өз бетінше іскерлік кездесулерге, келіссөз жүргізуге, ағылшын тілінде интервьюге қатысып, өз ойын

165

айқын көрсете білу;-шет елдерден келген серіктестермен ресми емес кездесулер жүргізе білу;-ағылшын тілінде
презентацияларға қатысып, оларды ұйымдастыра білу;-іс-сапарларда ағылшын тілін қолдану;-іс- қағаздарды
ағылшын тілінде жүргізе білуі тиіс
Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е)
Name of discipline: English for business communication
Author: Ussenova S.G.
Aim:Firmly hold the minimum business language, resulting in a small amount of unknown words becomes familiar
surroundings; Contribute to the unfamiliar words and understand them on the basis of context
Content:The course introduces the terms “company structure”, “private business”, “mechanisms of economics”,
“demand”, “main types of advertising”, provides skills of “business letter writing ”,“CV and letter of application
writing” “leading paperwork” in English.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы және академиялық мақсатта оқыту, окытылатын шетел тілдері
халықтарының әдебиеті
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
халықтарының әдебиеті
Expected results: Business vocabulary, business terms (e.g. PR, CV, retailing, demand, advertisement,), clichés used in
business meetings, interviews, telephone conversations, company structure, outline of a business letter, stages of
recruitment, basics of the world business culturestudents should be able to:Take part in business talks; -Write business
letters, CV, letter of application; -Make presentations in English and participate in them;-Conduct telephone and other
business conversations, negotiations.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:Жалпы білімдік пән ретінде екінші шетел тіліне оқытудың мақсаты студенттердің
әлеуметтік-жетерлі қарым-қатынас құзырлығын қалыптастыру болып табылады. Қарым-қатынастық құзырлық
деп халықаралық деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тамақ. Азық-түлік. Азық-түлік дүкені. Қоғамдық тамақтану орындары.
Студенттер асханасы. Гастроном дәстүрлері. Киім алу. Супермаркеттер мен бутиктер. Алғашқы байланыстар.
Сәлемдесу. Танысу. Мамандық. Өмірбаян. Отбасы. Отбасы құрамы. Туыстық катынастар. Отбасыньщ
күнделікті өмірі. Отбасылық қатынастар. Жұмыстарыньщ турлері. Үй, пәтер. Мекен-жайы. Пәтерді жиһаздау.
Жаңа үйге көшу. Уақыт. Жыл мезгілдері. Жұмыс күні. Күн тәртібі. Өмірімдегі демалыс, қолым бос кездер,
қызығушылықтарым, спорт. Дүние жүзі картасы. Тілін үйреніп жатқан елдер және Қазақстан. Жағрафия
тұрғысынан орналасқан жері, қалалалары. Транспорт. Қалада бағдар лама білу. Қалалардың бірінің назар
аударарлық орындары. Мерекелер, дәстүрлер, салттар. Отбасының туылған күнді және басқа да оқиғаларды
тойлайтын салт-дәстурлері. Ұлттық мерекелер, олардың маңызы, рөлі, тойлау дәстүрлері (Жаңа жыл, 1 Мамыр,
Жеңіс күні және т.б.).
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты
айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық
және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап
ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға;
жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас
тарту және т.б.) жазуға;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Praxis der mündlichen und schriftlichen Kommunikation der zweiten Fremdsprache
Autor: Khassanova E.
Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung.
Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit.
Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben.
Karte der Welt. Länder der studierenden Sprachen. Kasachstan, geographische Lage, Städte. Verkehrsmittel.
Orientierung in der Stadt. Sehenswürdigkeiten. Familienbräuche und Traditionen einer Geburtstagsfeier und andere
Ereignisse im Leben eines Menschen. Nationale Feiertage und ihre Bedeutung, die Rolle, Tradition des Feierns .
Der Zweck der Disziplin: Entwicklung der sozial- ausreichenden interkulturellenkommunikativen Kompetenz der
Studenten. Interkulturelle kommunikative Kompetenz wird als die Fähigkeit und Fertigkeit der Studenten zur
fremdsprachlichen Kommunikation auf interkultureller Ebene verstanden
Пререквизиттері:Шетел тілі (екінші) А1, А2, Базалық шетел тілі
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Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und
Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift,
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik
und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung
der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.
10.1 Модуль - Лингвистикалық білім
Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл теориясы
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К., Трушева А.Т.
Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық,
дыбыстық бірлікткердің сөйлеуге қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру.-тіл жүйесінің қазіргі кездегі
даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен қорытындыларды жасау қабілетін дамыту;-теориялық
материалдарды берудің педагогикалық дағдыларды дамыту. Курстың басты тақырыптары мен тараулары
теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндаудаң олардың тілдің өз қызметін атқарудағы прагматикалық
құндылығымен таныстыруға қарай бірізділікпен көрсетіледі
Пәннің қысқаша мазмұны: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The
categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech,
Syntax. Phrases, The Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology,
English vocabulary as a system.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.ағылшын тілінің грамматикасының ең маңызды заңдылықтары жөнінде
түсінік беру, грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен – морфология және синтаксиспен
таныстыру. B.Курстың негізгі бөлімдері теориялық сұрақтардың жүйелік мазмұндалуынан бастап оның тілдің
прагматикалық C.Студентерде тілдің формалды - мағыналық құрамы және грамматикалық бірліктердің тілде
қолдануы жөнінде ғылыми түсініктерді қалыптасады.D.тіл жүйесінің қазіргі дамуының тенденциялары жөнінде
ғылыми ақпаратты өз бетімен ұғыну қабілетін дамиды.
Dublindesciptors(А, В, С, Д, Е)
Name:LanguageTheory
Author: Nurmanova Sh.K. Тrusheva A.T.
Aim The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of
Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of
the linguistics.
Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb,
The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The
Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a
system.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.Knowledge of the historical development of the Theoretical Grammar and its contemporary state.
B. laws the Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/ C.Skills use scientific literature and
references, to understand and generalize different theories, be able to make morphological analysis of words and
semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық жазу
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Курстағы оқытудың мақсаты: Жазу саласында сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру. Мазмұнын
жүйелі түрде дамытып айтылып отырған көзқарасты нығайтатын маңызды жағына ерекше көңіл бөліп,
нақтысын көрсете отырып эссе және баяндама жазуды үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Параграф жазуға дайындық және жоспар құру. Эссе жазуға дайындық жұмыстары
және оны жоспарлау. Шығарма түрлері. Текст талдау саласында кәсибі құзіретті қалыптастыру: студенттерге
стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері, теориялық білім беріп, қатысым
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мақсатына жету үшінәр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып
табылады.Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қалпының сипаттамасы; текст
талдау құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету.
Студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру, әр түрлі жанрдағы
мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен
дағдысын қалыптастыру.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2), кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.
B.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. C.берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу
D.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану. E.ақпаратты қабылдау, жолдау,
және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете
білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of discipline:Academic Writing
By Programme: Usennova S.G.
The purpose: mastery of a foreign language as a tool of foreign language written academic communication.
Course Description:planning and drafting a paragraph, expressing an opinion, problem/solution paragraphs, planning
and drafting an essay, an argumentative essay, cause and effect essay.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2), кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected learning outcomes: А.get a clear notion of the peculiarities of scientific style and ways of their
implementation in academic communication;В. characteristics of the structure organization and content of academic
text / discourse; methods of critical analysis and argumentation; С. to interpret, to prove their own point of view, to
argue on the basis of certainty, consistency, validity, clarity, making findings and conclusions on the basis of the written
foreign language communication; to competently present the material and design them in compliance with specified
requirements.
10.2 Модуль - Лингвистикалық білім
Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Фонетика және казіргі заманғы лингвистика
Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К.
Курстағы оқытудың мақсаты:Фонетика тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен зерттеу әдістері
туралы түсінік беру және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Фонетиканың мақсаты және анықтамасы. Тіл фонемаларының аспектісі. Сөз
механизімі. Фонемаларды топтау. Тілдің фонелогиялық аспектісі. Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі.
Ассимиляция, адаптация, фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл
дыбыстарының дауыс қатысына қарай жіктелуі: дауысты және дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру;
дыбыстардың классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге
толық фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің
грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі
бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық
және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың
арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B.
фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына
түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау.
E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару.
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name: Phonetics and modern linguistics
Author:Nurmanova Sh.K.
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Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect
of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English
language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern
tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics.
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation
of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of
the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the
language functioning.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Коммуникативтік грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its
contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C.
Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make
morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology,
prove or deny different pains of vivo
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық оқу
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға академиялық
оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет
алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1), Кәсіби бағытталған
шетел тілі С1
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық оқу қарым қатынастық спецификасын; ғылыми стиль
ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен құрылыстық
ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.-практикалық
тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі
мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына сай
академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Academic reading
Author: Usennova S.G.
Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the
academic reading
Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the
academic reading
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1), Кәсіби бағытталған
шетел тілі С1
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results:Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide several
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts.
11.1 Модуль - Академиялық мәтіндерді талдау және тәжірибе
Дублин дискрипторлары (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері
Бағдарлама авторы:Нурманова Шнар Кантарбаевна
Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретіндежәнеғылымиакадемиялық тілдесудің негіздерін
меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі
тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша
жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың
елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of
preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper
outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical
designing of a scientific text., Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation.
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Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және
функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу;C.ғылыми стиль
ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу;D.академиялық мәтіннің/ дискурстың
мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ
және аргументтеу түрлерін;аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің
құрастыру техникасын;E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің
мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін;
білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын;
Dublin descriptors (А, В, С, D, Е)
Name:The Bases of Scientific Research
Author:NurmanovaSh.K.
Aim:The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking.
Content:The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific knowledge,
methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively for teachingeducational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions. B.Skills: type and
methods of keeping information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of scientific
style.C.Abilities: proving different theories, ideas using schemes, tables.
11.2 Модуль - Академиялық мәтіндерді талдау және тәжірибе
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмысына кіріспе
Бағдарлама авторы:Нурманова Ш. К.
Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретіндежәнеғылымиакадемиялық тілдесудің негіздерін
меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі
тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша
жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың
елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of
preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper
outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical
designing of a scientific text.,Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation.
Пререквизиттері:Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1), Кәсіби бағытталған
шетел тілі С1
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және
функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу; C.ғылыми стиль
ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу; D.академиялық мәтіннің/ дискурстың
мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ
және аргументтеу түрлерін; аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің
құрастыру техникасын; E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің
мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін;
білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:The Introduction aqof Scientific Research
Author Nurmanova Sh.K.
Aim:The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking.
Content:The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific knowledge,
methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively for teachingeducational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers
Пререквизиттері:Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1), Кәсіби бағытталған
шетел тілі С1
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер

170

Results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions.B.Skills: type and methods of
keeping information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of scientific style.C.Abilities:
proving different theories, ideas using schemes, tables.
5В011900 – Шетел тілі: екі шетел тілі

БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
КП ТК
БП
БП
КП ТК
БП
БП
КП ТК
БП
БП

Пәндер коды

Пәндер атауы

11.1 Модуль - Негізгі шетел тілінің теориясы мен практикасы
OTEA 4201
Оқытылатын шетел тілі елінің әдебиеті
7
AZh 4202
Академиялық жазу
7
11.2 Модуль - Негізгі шетел тілінің теориясы мен практикасы
BKEA 4201
Біріккен Корольдік елдерінің әдебиеті
7
AO 4202
Академиялық оқу
7
11.3 Модуль - Негізгі шетел тілінің теориясы мен практикасы
AA 4201
Ағылшын әдебиеті
7
AT 4202
Академиялық тыңдалым
7
13.1 Модуль - Ағылшын тілі арнайы және академиялық мақсаттар үшін
AMShT
С1 Арнайы мақсаттағы шетел тілі С1
6
3302
AMShT C1-C2 Арнайы мақсаттағы шетел тілі С1-С2
7
4301
AOT 4302
Академиялық оқу және тыңдау
7
AAMShT 4303
Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі
7
13.2 Модуль - Ағылшын тілі арнайы және академиялық мақсаттар үшін
AZhShTIKK
Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік қарым қатынас
6
C1 3302
С1
AZhShTIKK
Ауызша және жазбаша шетел тілінде іскерлік қарым қатынас
7
C1-C2 4301
С1-С2
ATS 4302
Академиялық тыңдау және сөйлеу
7
AOTZh 4303
Академиялық оқу, тыңдау және жазу
7
13.3 Модуль - Ағылшын тілі арнайы және академиялық мақсаттар үшін
ShTKMU
C1 Шетел тілі коммуникативті мақсаттар үшін С1
6
3302
ShTKMU C1- Шетел тілі коммуникативті мақсаттар үшін С1-С2
7
C2 4301
AR4302
Академиялық риторика
7
ATKMU 4303
Ағылшын тілі кәсіби мақсаттар үшін
7
15.1 Модуль - Шетел тілдері: әлеуметтік мәдени және мәдениаралық қарым -қатынас
ЕShTUO 4307
Екінші шетел тілін үйде оқу
7
Педагогикалық практика
8
Дипломалды практикасы
8
15.2 Модуль - Шетел тілдері: әлеуметтік мәдени және мәдениаралық қарым -қатынас
ЕShTUO 4307
Екінші шетел тілін сыни оқу
7
Педагогикалық практика
8
Дипломалды практикасы
8
15.3 Модуль - Шетел тілдері: әлеуметтік мәдени және мәдениаралық қарым -қатынас
ЕShTAO 4307
Екінші шетел тілінен аналитикалық оқу
7
Педагогикалық практика
8
Дипломалды практикасы
8
11.1 Модуль - Негізгі шетел тілінің теориясы мен практикасы

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Оқытылатын шетел тілі елінің әдебиеті
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

4курс-2017 жылы қабылданғандар үшін

7
5
7
5
7
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және мәдениаралық құзіреттілігін
қалыптастыру,ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының
шығармаларынмен таныстыру .
Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және
әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар
шығармашылығының көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар жұмыстарын
түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді.
Пререквизиттері : Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы
мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау,
шығарманың эстетикалық, адамгершілік және тәрбиелілік әлеуетін анықтау. Коммуникативтік және
мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы
жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың
ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және мәдениетаралық
құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының
өмірбаяны мен шығармашылығы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Literature of English speaking countries.
Program author: Uais A.A.
The aim of studying:Formation of communicative and intercultural competences of students, introduction of the main
trends in literature and the works of the prominent writers of the target language.
Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign
language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students
to the artistic features of the prominent writers, their creativity and allows them to read their works in the original.
Пререквизиттері : Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Sociocultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the
aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences
of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of
the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the
introduction of specific features, content and forms of English literature.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық жазу
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Курстағы оқытудың мақсаты: Жазу саласында сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру. Мазмұнын
жүйелі түрде дамытып айтылып отырған көзқарасты нығайтатын маңызды жағына ерекше көңіл бөліп,
нақтысын көрсете отырып эссе және баяндама жазуды үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Параграф жазуға дайындық және жоспар құру. Эссе жазуға дайындық жұмыстары
және оны жоспарлау. Шығарма түрлері. Текст талдау саласында кәсибі құзіретті қалыптастыру: студенттерге
стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері, теориялық білім беріп, қатысым
мақсатына жету үшінәр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып
табылады.Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қалпының сипаттамасы; текст
талдау құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету.
Студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру, әр түрлі жанрдағы
мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен
дағдысын қалыптастыру.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2), кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.
B.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. C.берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу
D.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану. E.ақпаратты қабылдау, жолдау,
және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете
білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of discipline:Academic Writing
By Programme: Usennova S.G.
The purpose: mastery of a foreign language as a tool of foreign language written academic communication.
Course Description:planning and drafting a paragraph, expressing an opinion, problem/solution paragraphs, planning
and drafting an essay, an argumentative essay, cause and effect essay.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1,С2), кәсіби бағытталған шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected learning outcomes: А.get a clear notion of the peculiarities of scientific style and ways of their
implementation in academic communication;В. characteristics of the structure organization and content of academic
text / discourse; methods of critical analysis and argumentation; С. to interpret, to prove their own point of view, to
argue on the basis of certainty, consistency, validity, clarity, making findings and conclusions on the basis of the written
foreign language communication; to competently present the material and design them in compliance with specified
requirements.
11.2 Модуль - Негізгі шетел тілінің теориясы мен практикасы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Біріккен Корольдік елдерінің әдебиеті
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын әдебиетінің ерекшеліктерін, мазмұны мен түрін, көркемдік даму
кезеңдерін білу;
Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын әдебиет курсын үйрену басқа оқу пәндерімен қатар қатысымдық және
әлеуметтік – мәдени біліктілігі бар, шетел тілдері бойынша жан – жақты, жоғары білікті мамандарды
дайындауды қамтамасыз етеді.Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын
жазушыларының өмірбаяны мен шығармашылығы. Ағылшын әдебиетінің негізгі бағыттары.
Пререквизиттері : Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ұлыбритания әдебиетінің негізгі бағымдары;-Британия авторлары
шығармаларының мазмұны және негізгі идеясы;-өзбетінше форма және мазмұн бірлігінде көркем
шығармаларды талдау;-шығармалардың эстетикалық тәрбиелік потенциалын анықтау;
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Literature of English speaking countries.
Program author:Uais A.A.
The aim of studying:Formation of communicative and intercultural competences of students, introduction of the main
trends in literature and the works of the prominent writers of the target language.
Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign
language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students
to the artistic features of the prominent writers, their creativity and allows them to read their works in the original.
Пререквизиттері : Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Sociocultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the
aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences
of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of
the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the
introduction of specific features, content and forms of English literature.
Дублин дескрипторлары : (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық оқу
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға академиялық
оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет
алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1), Кәсіби бағытталған
шетел тілі С1
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық оқу қарым қатынастық спецификасын; ғылыми стиль
ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен құрылыстық
ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.-практикалық
тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі
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мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына сай
академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Academic reading
Author: Usennova S.G.
Aim To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the
academic reading
Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the
academic reading
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту (С1), Кәсіби бағытталған
шетел тілі С1
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results:Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide several
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts.
11.3 Модуль - Негізгі шетел тілінің теориясы мен практикасы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын әдебиеті
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және
мәдениаралық құзіреттілігін
қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының
шығармаларынмен таныстыру .
Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және
әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар
шығармашылығының көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар жұмыстарын
түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәнде
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы
мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау,
шығарманың эстетикалық, адамгершілік және тәрбиелілік әлеуетін анықтау. Коммуникативтік және
мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы
жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың
ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және мәдениетаралық
құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының
өмірбаяны мен шығармашылығы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Literature in English
Program author:Uais A.A.
The aim of studying:Formation of communicative and intercultural competences of students, introduction of the main
trends in literature and the works of the prominent writers of the target language.
Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign
language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students
to the artistic features of the prominent writers, their creativity and allows them to read their works in the original.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Елтану
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Sociocultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the
aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences
of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of
the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the
introduction of specific features, content and forms of English literature.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық тыңдалым
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
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Курсты оқытудың мақсаты: Жазу саласында сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру. Мазмұнын жүйелі
түрде дамытып айтылып отырған көзқарасты нығайтатын маңызды жағына ерекше көңіл бөліп, нақтысын
көрсете отырып эссе және баяндама жазуды үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Параграф жазуға дайындық және жоспар құру. Эссе жазуға дайындық жұмыстары
және оны жоспарлау. Шығарма түрлері. Текст талдау саласында кәсибі құзіретті қалыптастыру: студенттерге
стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері, теориялық білім беріп, қатысым
мақсатына жету үшінәр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып
табылады.Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қалпының сипаттамасы; текст
талдау құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету.
Студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру, әр түрлі жанрдағы
мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен
дағдысын қалыптастыру.
Пререквизиттері: Практикалық фонетика, Базалық негізгі шетел тілі, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.
B.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. C.берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу
D.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану. E.ақпаратты қабылдау, жолдау,
және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете
білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of discipline: Academic listening
By Programme: Ussenova S.G.
The purpose: mastery of a foreign language as a tool of foreign language written academic communication.
Course Description:planning and drafting a paragraph, expressing an opinion, problem/solution paragraphs, planning
and drafting an essay, an argumentative essay, cause and effect essay.
Пререквизиттері: Практикалық фонетика, Базалық негізгі шетел тілі, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Expected learning outcomes: А.get a clear notion of the peculiarities of scientific style and ways of their
implementation in academic communication;В. characteristics of the structure organization and content of academic
text / discourse; methods of critical analysis and argumentation; С. to interpret, to prove their own point of view, to
argue on the basis of certainty, consistency, validity, clarity, making findings and conclusions on the basis of the written
foreign language communication; to competently present the material and design them in compliance with specified
requirement.
13.1 Модуль - Ағылшын тілі арнайы және академиялық мақсаттар үшін
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы мақсаттағы шетел тілін C1-С2
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
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Name:Foreign Language for Specific Purposes C1
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық оқу және тыңдау
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Пәннің мақсаты: Ағылшын тіліндегі тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету.
Қысқаша мазмұны: Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі жағдаяттарға
бағытталған әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді
қолдануға; мәселені жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарымқатынас мақсаты мен жанр талаптарына сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру;
материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. берілген
материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу
құзыреттілігін қолдану.ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын
іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана
білу.
Dublin descriptors:А) B) C) D) E).
Name: Academic reading and listening
Author:Trusheva A.T
Aim :Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories
about learning process
Content:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening
stories about learning process
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1,С2, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide several
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. Know: specifics
of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their realization in
educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic teat; ways of
critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to
elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; to organize the
structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance with the
specialized requirements.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: 4-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту C1, Кәсіби бағытталған шет тілі , Практикалық
грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Foreign Language for Specific Purposes
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту C1, Кәсіби бағытталған шет тілі , Практикалық
грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
13.2 Модуль - Ағылшын тілі арнайы және академиялық мақсаттар үшін
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ауызша және жазбаша шетел тіліндегі іскерлік карым-қатынас С1-C2
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Курсты оқытудың мақсаты:Іскерлік қарым қатынас қатынас,қағаз сияқты әдеттегі жағдаяттарда ауызша және
жазбаша түрде ісекерлік қатынас жасау негіздеріне үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны: Халықаралық іскерлік мәнері. Іс қағаздарын жүргізу. Келісім сөздер жургізу. Іс
жүргізу. Коммуникативтік біліктілікті, оның құрылымдық компоненттер құрамында: лингвистикалық,
дискурсивтік, социолингвистикалық, әлеуметтік - мәдениеттік, стратегиялық құзырды сөз арқылы қатынастың
барлық салаларындағы коммуникативтік әрекеттің түрлерін меңгеру.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Cтудент жұмыстық әңгімелер мен пікірталастарға белсенді қатысу керек, өз
ұсыныстарын, келісімі мен келіспеушілігі білдіре алуы, келісім-шарттарға, кездесулерге ағылшынша сұхбаттарға
тиімді қарым-қатынастық құралдарды қолданып белсенді қатысу керек.-өз бетінше іскерлік кездесулерге, келіссөз
жүргізуге, ағылшын тілінде интервьюге қатысып, өз ойын айқын көрсете білу;-шет елдерден келген
серіктестермен ресми емес кездесулер жүргізе білу;-ағылшын тілінде презентацияларға қатысып, оларды
ұйымдастыра білу;-іс-сапарларда ағылшын тілін қолдану;-іс- қағаздарды ағылшын тілінде жүргізе білуі тиіс
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Foreign-language business communication in oral and written forms С1-C2
Author: Ussenova S.G.
Aim: Goals and objectives of the discipline: to develop the skills of business communication
Content: Teach in oral and written forms to conduct business negotiations
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: Notions and definitions of the basic business terms (e.g. PR, CV, retailing, demand, advertisement,),
business vocabulary, clichés used in business meetings, interviews, telephone conversations, company structure, outline
of a business letter, stages of recruitment, basics of the world business culturestudents should be able to:React during
job interviewin an appropriate way; -Take active part in business talks;-Write business letters, CV, letter of application;Make oral presentations in English and participate in them;-Conduct telephone and other business conversations,
negotiations.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық тыңдау және сөйлеу
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тіліндегі тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі
жағдаяттарға бағытталған әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау.
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Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді
қолдануға; мәселені жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарымқатынас мақсаты мен жанр талаптарына сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру;
материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. берілген
материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу
құзыреттілігін қолдану.ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын
іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана
білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name:Academic listening and speaking
Author:Trusheva A.T
Aim:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories
about learning process
Content:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening
stories about learning process
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide several
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. Know: specifics
of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their realization in
educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic teat; ways of
critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to
elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; to organize the
structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance with the
specialized requirements.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық оқу, тыңдау және жазу
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға
академиялық оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет
алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Кәсіби бағытталған
шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық оқу қарым қатынастық спецификасын; ғылыми стиль
ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен құрылыстық
ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.-практикалық
тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі
мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына сай
академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Academic reading,listening and writing
Author: Usennova S.G.
Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the
academic reading
Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the
academic reading
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі В 2, Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Кәсіби бағытталған
шетел тілі
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results:Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide several
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts.
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13.3 Модуль - Ағылшын тілі арнайы және академиялық мақсаттар үшін
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілін коммуникативті мақсаттар үшін C1-C2
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты:3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Foreign language for communicative purposes C1-C2
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim: further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Практикалық грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық риторика
Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.
Пәннің мақсаты: Жазу саласында сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру. Мазмұнын жүйелі түрде
дамытып айтылып отырған көзқарасты нығайтатын маңызды жағына ерекше көңіл бөліп, нақтысын көрсете
отырып эссе және баяндама жазуды үйрету.
Қысқаша мазмұны: Параграф жазуға дайындық және жоспар құру. Эссе жазуға дайындық жұмыстары және
оны жоспарлау. Шығарма түрлері. Текст талдау саласында кәсибі құзіретті қалыптастыру: студенттерге
стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері, теориялық білім беріп, қатысым
мақсатына жету үшінәр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып
табылады.Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қалпының сипаттамасы; текст
талдау құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету.
Студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру, әр түрлі жанрдағы
мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен
дағдысын қалыптастыру.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер:-шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми
стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен
құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен аргументациялауды.
-практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені жабу, гипотиза
келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына
сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған
талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.
-берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу
-ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану.
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-ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл
білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: Academic oratory
Author: Ussenova S.G.
Aim: To introduce the effective methods of writing mainly essay and to practice it
Content: How to write a paragraph/an essay,stages of academic writing,outlining, transition signals, argumentative
essay, sense and effect essay
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, практикалық грамматика
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: Know: specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific
style and ways of their realization in educational academic communication; features of the organization structure and
content of the academic teat; ways of critical analysis and argumentation.Able: to creatively use the theoretical
knowledge for solving practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on
different urgent problems; to organize the structure and content of the academic text; competently express material and
decorate in accordance with the specialized requirements.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілі кәсіби мақсаттар үшін
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: 4-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу.
Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты.
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір.
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу
мәселелері.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту C1, Кәсіби бағытталған шет тілі , Практикалық
грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен
функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын
қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name: English for professional purposes
Author of the course:Ussenova S.G.
Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of
students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.
Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected
with bringing up children. Family life. Problems of family life. Relationship between young adults and parents.
Пререквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту C1, Кәсіби бағытталған шет тілі , Практикалық
грамматика, Базалық негізгі шетел тілі В2
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different
ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication.
15.1 Модуль - Шетел тілдері: әлеуметтік мәдени және мәдениаралық қарым –қатынас
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілін үйде оқу
Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік
мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас
түрлерін дамыту.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық
сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер,
кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру
(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр
түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу;
Пререквизиттері: Екінші шет тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1, В2
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды
қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі;
Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда
тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der: Disziplin: Hauslektüre der zweiten Fremdsprache
Autor: Tastanbaeva D.K.
Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen;
eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die
notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen
(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den
Hauptgedanken verstehen.
Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben
zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.
Пререквизиттері: Екінші шет тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1, В2
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien
(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen
Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne
Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt
verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas
und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information
herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen.
15.2 Модуль - Шетел тілдері: әлеуметтік мәдени және мәдениаралық қарым –қатынас
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілін сыни оқу
Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік
мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас
түрлерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық
сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер,
кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру
(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр
түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу;
Пререквизиттері: Екінші шет тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1, В2
Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды
қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі;
Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда
тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Kritisches Lesen der zweiten Fremdsprache
Autor: Tastanbaeva D.K.
Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen;
eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die
notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen
(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den
Hauptgedanken verstehen.
Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben
zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.
Пререквизиттері: Екінші шет тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1, В2
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Постреквизиттері: Дипломдық жобалау
Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien
(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen
Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne
Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt
verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas
und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information
herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen.
15.3 Модуль - Шетел тілдері: әлеуметтік мәдени және мәдениаралық қарым –қатынас
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілін аналитикалық оқу
Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К
Курстағы оқытудың мақсаты:Берілген курс сөйлесу тәсілі ретінде негізгі шетел тілін практикалық меңгеру
жұмысын жалғастырады. Нәтижесінде студенттер коммуникативті негіздердің негізгі түрлерін меңгереді:
сөйлеу, оқу және түсіну, тыңдау, жазу және аудару.
Пәннің қысқаша мазмұны:Адам және оның қоршаған орта. Денсаулық және экология. Спорт және дені cay
тұрмыс қалпы, біздің өміріміздегі әдебиет, өнер, кино.
Еліміздегі және тілін үйреніп жатқан елдің қазіргі әдебиеті. Жақсы көретін жазушы. Кино. Жақсы көретін
актерлер, фильмдер. Сұңғат. Музыка. Адамды тәрбиелеудегі өнердің рөлі. Мамандық таңдау. Мамандық таңдау
себептері. Еліміздегі және шетелдегі жоғары оку орындары.
Пререквизиттері: Екінші шетел тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1.
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық
құбылыстарды қолдана білу; B.800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің
тереңдеуі және кеңейеуі; C.Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
D.Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Titel der Disziplin: Analytisches Lesen der zweiten Fremdsprache
Autor: Тастанбаева Д.К
Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen;
eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die
notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen
(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den
Hauptgedanken verstehen.
Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben
zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.
Пререквизиттері: Екінші шетел тілі А1, А2, Шетел тілі (екінші) В1.
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер
Expected results: A.der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien
(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;B. den Komplex der kommunikativen
Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne
Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.-den Inhalt des Implizittextes verstehen.C.Studenten koennen den Inhalt
verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas
und Sprachmaterials.D.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information
herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen.
6В02302 – Аударма ісі

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

4.1 Модуль - Нарық қатынастарының негіздері және өмір туралы концепция,10 академиялық кредит
ЖББП МК
Fil 2101
Философия
3
5
ЖББП ТК
KBN 2102
Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
3
5
4.2 Модуль - Таным, ойлау және іс-қимыл белсенділігінің негіздері,10 академиялық кредит
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ЖББП МК
ЖББП ТК

Философия
3
5
Құқық негіздері
3
5
5.1 Модуль - Базалық шетел тілі,18 академиялық кредит
MKMBShT
Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел
БП ЖК
3
3
2201
тілі
БП ТК
Elt 2208
Елтану
3
5
БП ТК
EShT 2203
Екінші шетел тілі (А1,А2 деңгейлері)
3.4
10
5.2 Модуль - Халықаралық коммуникация,10 академиялық кредит (траектория- Аударма ісі: қытай
тілі)
MKMBShT
Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел
БП ЖК
3
3
2201
тілі
БП ТК
KKКһK 2202
Қазақстан –Қытай халықаралық қатынастары
3
5
Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2
БП ТК
KTTSD 2203
3.4
10
деңгейлері)
6.1 Модуль - Лингвистикалық білім мен екітілдік коммуникация негіздері,10 академиялық кредит
БП ТК
OTTN 2204
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
3
5
БП ТК
AT 2205
Аударма теориясы
4
5
6.2. Модуль -Тілдің құрамы мен құрылымы,10 академиялық кредит
БП ТК
ATTL 2204
Ағылшын тілінің тарихы мен лексикологиясы
3
5
БП ТК
AZhT 2205
Аударма проблемалары
4
5
7.1 Модуль - Шетел тілінің практикумы,18 академиялық кредит
БП ЖК
GP 2206
Грамматика практикумы
4
5
БП ТК
NShTPK 2207
Негізгі шетел тілінің практикалық курсы
4
5
БП ТК
UO 2208
Үйде оқу
4
5
БП
Өндірістік практика
4
3
7.2 Модуль - Шетел тілінің грамматикалық аспектілері,18 академиялық кредит(траектория- Аударма
ісі: қытай тілі)
БП ЖК
GP 2206
Грамматика практикумы
4
5
БП ТК
ATP 2207
Ағылшын тілінің практикумы
4
5
БП ТК
KTN 2208
Қытай тілі негіздері(Ортаңғы деңгей)
4
5
БП
Өндірістік практика
4
3
Fil 2101
KN 2102

4.1 Модуль - Нарық қатынастарының негіздері және өмір туралы концепция
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы
инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту
Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес
туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың ғылым мен білім,
өндіріс салаларында инновациялық ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға ықпал
етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту, креативті
ойлау,бизнес жоспар құрастыру және т.с.
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі
Постреквизиттері: Арнайы филологияға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік
факторларын біледі. В. Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық)
қолданады C. Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау мүмкіндігі
болады. D. Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E. Осы саладағы технологиялар мен
сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді.
4.2 Модуль - Таным, ойлау және іс-қимыл белсенділігінің негіздері
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құқық негіздері
Бағдарлама авторы: Нурлин А.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің құқықтық санасын, құқықтық мәдениетін, құқықтық білімін
жетілдіру
Пәннің қысқаша мазмұны:«Құқық негіздері» пәні студенттерге мемлекет пен құқықтың пайда болуы, оның
дамуы мен жұмыс істеуі, заң және құқық арасындағы қарым-қатынас, заң қызметі, заң жүйесі, қоғамдық өмірді
реттейтін заңның рөлі, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары, сонымен қатар Қазақстан
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Республикасының конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты негізгі салаларының
ережелерін үйретуге бағыттылған.
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі
Постреквизиттері: Арнайы филологияға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Құқық, заң, заң жүйесін біледі В. құқықтық санасын, құқықтық
мәдениетін, құқықтық білімін жетілдіріледі. C. Адам және азамат құқықтары мен бостандыктарының түрлерін,
қорғалу жолдарын, қарама-қайшылықтар мен кемшіліктерді байқап, салыстырма түрде қорытынды тұжырымдар
жасай алады. D. Нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай алады. Е. Құқықтық жағдаяттардан
шығудың жолдарын біледі.
5.1 Модуль - Базалық шетел тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел тілі
Бағдарлама авторы: Утегенова А.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса
алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетуге, дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешуге, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты ауызша аударма
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда,
оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетеді; В. Дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешеді; С. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре біледі; D. Қазіргі Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін
біледі; E. Пән бойынша алған білімдерін кәсіби тәжірибеде қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Елтану
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілін қарым-қатынас құралы ретінде кәсіби меңгеру үшін мәденитаралықкогнитивтік және лингвоәлемдік әлеуметтік мәдени біліктілігін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні оқытылатын тіл елі туралы тұтас түсініктерді зерделеуге, оқытылатын
тіл елдерінің тарихи даму кезеңдері, оқытылатын тіл елдерінің физикалық және экономикалық географиясы,
оқытылатын тіл елдерінің әкімшілік-саяси және аумақтық бөліністері, оқытылатын тіл елдеріндегі қазіргі
заманғы саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени үдерістер туралы білім кешенін көрсетуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалды
стилистикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы және практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Тілі оқытылатын елдің тарихи даму кезеңдерін, заманауи саяси,
экономикалық, әлеуметтік және мәдени жағдайларын біледі; В. Негізгі ақпаратты алады және мәтін
бөлшектерін зерттейді; С. Елтану бойынша мәдени қатынастар арасындағы нақты жағдайлар туралы білімін
қолданады; D. Сөз сөйлеу, презентация, шығарма т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу формаларын жүзеге
асырады; E. Оқытылатын тіл елінің әлеуметтік-саяси, экономикалық және мәдени өміріне бағдарланады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (А1,А2 деңгейлері)
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен жұмыс істеу
арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен
жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыруға,
қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде қарапайым сұрақтар мен
жауаптарды қайталай отырып, дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттеуге, негізгі
ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді зерттеуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Екінші шетел тілі (В1,В2 деңгейлері), Екіжақты ауызша аударма
Екіжақты жазбаша аударма
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Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен
жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастырады; В.
Дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттейді; С. Негізгі ақпаратты алу мақсатында қысқа
әңгімелерді зерттейді; D. Әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді; E.
Қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді біледі.
5.2 Модуль - Халықаралық коммуникация
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақстан –Қытай халықаралық қатынастары
Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық қатынастар саласында шетел тілдерін меңгерген мемлекеттік, жеке
меншік мекемелерде белсенді халықаралық қызметті қолдануға қабілетті мамандар даярлау.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні халықаралық қатынастар саласында шетел тілдерін меңгерген
мемлекеттік, жеке меншік мекемелерде белсенді халықаралық қызметті қолдануға қабілетті мамандар
даярлауға; қазіргі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін ескере отырып, халықаралық ортада талдау
жұмысының дағдыларын көрсетуге; халықаралық конференциялар, көрмелер өткізу кезінде, халықаралық
туризм саласында кәсіби қызметті қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қазіргі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін ескере отырып,
халықаралық ортада талдау жұмысының дағдыларын көрсетеді; В. Халықаралық конференциялар, көрмелер
өткізу кезінде, халықаралық туризм саласында кәсіби қызметті қолданады; D. Әр түрлі мәдениет пен тіл
өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді; E. Қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді
біледі.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2 деңгейлері)
Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу естілетін сөйлеуде
қолдануға; қарапайым сұрақтардың қайталауларымен дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогты
зерделеуге және қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларында оларға жауап
беруге; қытай тілін түсінуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қытай тіліндегі жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу
естілетін сөйлеуде қолданады; В. Қарапайым сұрақтардың қайталануларымен дайындалған сөйлеу негізінде
қарапайым диалогты зерделейді; C) Алған білімдерін қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және
әлеуметтік-мәдени салаларында қолданады;
D. Қытай тілін түсінеді; E. Тіл тасымалдаушылардың
орындаудағы және дыбыс жазбасындағы монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді
түсінеді.
6.1 Модуль - Лингвистикалық білім мен екітілдік коммуникация негіздері
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға; алынған білім
мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті
байланыстыруға; оқылатын саладағы білім мен түсінік, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса
алғанда дәлелдерді түсіндіре білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастырады; В. Алынған
білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерді
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байланыстырады; С. Оқылатын саладағы білім мен түсініктерді қалыптастырады; D. Осы саладағы алдыңғы
қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық
білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аударма теориясы
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің ерекшелігін
терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің
ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік құру, аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын
бағалауға; аударма қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының
ерекшеліктерін топтастыру, аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық
ережелерін бағалауға және қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің негіздері, Шетел тілі, Ағылшын тілінің
практикалық курсы.
Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Екіжақты жазбаша аударма, Жалпы кәсіби ағылшын тілі.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B) Аударма
қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін
топтастырады; С. Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық
ережелерін бағалайды және қолданады; D. Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарымқатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады.
6.2. Модуль - Тілдің құрамы мен құрылымы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің тарихы мен лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес ағылшын тілінің тарихы мен
лексикологиялық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лингвистикалық білімге сәйкес ағылшын тілінің лексикалық жүйесі мен
ағылшын тілінің тарихы туралы білімдерін нығайтуға; алынған білім мен дағдылар негізінде зерттелетін
материалды түсіндіруге; осы салада зерттелген материалдың тұжырымдамаларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастырады; В. Алынған
білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерді
байланыстырады; С. Оқылатын саладағы білім мен түсініктерді қалыптастырады; D. Осы саладағы алдыңғы
қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық
білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аударма проблемалары
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Аударма жеке теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің
ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударманың лингвистикалық теориясын, аударма қызметінің
заңдылықтарын терең түсіну үшін аударма теориясының мәселелерін зерттеуге; аударма туралы ғылымның
қазіргі жағдайын және шетел тіліндегі аударма қызметінің негізгі концепцияларын талқылауға; аударманың
әртүрлі түрлері мен формаларының мәселелерін шешуге бағытталған.
Пререквизиттері: Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің негіздері, Шетел тілі, Ағылшын тілінің
практикалық курсы.
Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Екіжақты жазбаша аударма, Жалпы кәсіби ағылшын тілі.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B) Аударма
қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін
топтастырады; С. Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық
ережелерін бағалайды және қолданады; D. Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарымқатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады.
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7.1 Модуль - Шетел тілінің практикумы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Грамматика практикумы
Бағдарлама авторы: Тажигулова А.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын табысты дамыту үшін ағылшын
тілінің грамматикалық құрылысы туралы білімдерді дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын табысты дамыту үшін
ағылшын тілінің грамматикалық құрылысын жіктеу және ағылшын тілінде сөйлеуді қолдануға, сөйлемдердің
әртүрлі коммуникативтік түрлеріндегі сөздердің тәртібін дұрыс пайдалануға, ағылшын түр-шақ формасының
жүйесін, сөйлеу бөліктері мен олардың формаларын сипаттауға, сөйлеуде маңызды қызметтік сөздерді дұрыс
табуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын табысты дамыту үшін
ағылшын тілінің грамматикалық құрылысын жіктейді; В. Ағылшын тілінде сөйлеуді қолданады; С.
Сөйлемдердің әртүрлі коммуникативтік түрлеріндегі сөздердің тәртібін дұрыс пайдаланады; D. Ағылшын түршақ формасының жүйесін, сөйлеу бөліктері мен олардың формаларын сипаттайды; E. Зерттеу және кәсіби
қызметте базалық білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы
Бағдарлама авторы: Магзымова Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Ауызша сөйлеуді, оқу техникасын қолдануды, лексика мен грамматиканы
қамтитын ағылшын мәтінін түсіндіре білу дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қажетті сөйлеу дағдыларын дамыту негізінде ауызша сөйлеуді үйренуге,
оқу техникасын қолдануға және бұрын меңгерген лексика мен грамматиканы қамтитын ағылшын мәтінін
түсіндіре білуге, сондай-ақ жазбаша сөйлеу дағдыларын қолдануға; дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық
нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін көрсетуге және өздерінің кәсіби
қызметінде оларға бағдар беруге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Сөйлеу дағдыларын дамыту негізінде ауызша сөйлеуге дағдыланады; В.
Оқу техникасын қолданады; C) Меңгерген лексика мен грамматиканы қамтитын ағылшын мәтінін түсіндіреді;
D. Жазбаша сөйлеу дағдыларын қолданады; Е) Дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген
әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін көрсетеді.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Үйде оқу
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінде түпнұсқа әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, дағдылар мен
іскерлікті жетілдіру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және
талдау дағдыларын қолдануға; орын алған оқиғаларға, кейіпкерлердің әрекеттеріне өз көзқарасын білдіруге;
зерделенетін саладағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдауға; әлеуметтік және этикалық
ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және
талдау дағдыларын қолданады. В. Зерделенетін саладағы мәселелерді шешеді және аргументтерді
тұжырымдайды. С. Әлеуметтік және этикалық ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастырады. D.
Дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін
көрсетеді. E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады.
7.2 Модуль - Шетел тілінің грамматикалық аспектілері
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің практикумы
Бағдарлама авторы: Магзымова Ж.С.
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Курсты оқытудың мақсаты: Ауызша сөйлеу, оқу техникасын қолдану, лексика мен грамматиканы қамтитын
ағылшын мәтінін түсіндіре білу дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қажетті сөйлеу дағдыларын дамыту негізінде ауызша сөйлеуді үйренуге,
оқу техникасын қолдануға және бұрын меңгерген лексика мен грамматиканы қамтитын ағылшын мәтінін
түсіндіре білуге, сондай-ақ жазбаша сөйлеу дағдыларын қолдануға; дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық
нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін көрсетуге және өздерінің кәсіби
қызметінде оларға бағдар беруге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ағылшын тілінде ауызша сөйлеуді қолданады; В. Оқу техникасын
қолданады; С. Меңгерген лексика мен грамматиканы қамтитын ағылшын мәтінін түсіндіреді; D. Зерттеу және
кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады; Е) Дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға
негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін көрсетеді.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тілі негіздері(Ортаңғы деңгей)
Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілін үйрену және оны кәсіби қызметте қолдану білімдерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қытай тілін үйрену және оны кәсіби қызметте қолдануға; Сөздік қорын
кеңейту және оқылатын тақырып бойынша мысалдар келтіруге, кәсіби сала шегінде қытай тіліндегі
терминологиялық аппаратты оқытуға; оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу
дағдыларын қолдануға; қытай тілінде сөйлеуді түсіну және түсіндіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді; В. Кәсіби сала шегінде қытай
тіліндегі терминологиялық аппаратты меңгереді; С. Қытай тілінде сөйлеуді түсінеді және түсіндіреді; D.
Тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте
базалық білімдерді қолданады.
6В02302 – Аударма ісі

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(3)курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

5.1 Модуль - Нарық қатынастары және өмір туралы концепция,14 академиялық кредит
ЖББП МК
Fil 2101
Философия
3
5
ЖББП ТК
KBN 2102
Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
3
5
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
3.4
4
5.2 Модуль - Таным, ойлау және іс-қимыл белсенділігінің негіздері,14 академиялық кредит
ЖББП МК
Fil 2101
Философия
3
5
ЖББП ТК
KN 2102
Құқық негіздері
3
5
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
3.4
4
6.1 Модуль - Лингвистикалықбілім мен шетел тілі негіздері,24 академиялық кредит
MKK
BShT Мәдениет аралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық
БП ЖК
3
3
2201
шетел тілі
БП ТК
OTTN 2202
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
3
5
БП ТК
Elt 2203
Елтану
3
5
БП ТК
EShT 2204
Екінші шетел тілі (А1,А2)
3
5
БП ТК
AKShT 2205
Арнайы кәсіби шетел тілі
4
6
6.2 Модуль - Тілдіңқұрамы мен құрылымы,24 академиялық кредит(траектория Аударма ісі: қытай
тілі)
MKK
BShT Мәдендениет аралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық
БП ЖК
3
3
2201
шетел тілі
БП ТК
ATTL 2202
Ағылшын тілінің тарихы мен лексикологиясы
3
5
БП ТК
LElt2203
Лингвоелтану
3
5
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БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
КП ЖК
КП ЖК
БП
БП ТК
БП ТК
КП ЖК
КП ЖК
БП

Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2
деңгейлері)
UO 2205
Үйде оқу
7.1 Модуль - Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі,22 академиялық кредит
AT 2206
Аударма теориясы
ІАТ2207
Іскерлік ағылшын тілі (В1,В2)
AAP 2301
Ауызша аударма практикасы
ZhAP 2302
Жазбаша аударма практикасы
Өндірістік практика
7.2. Модуль -Шетелтілінің практикумы,22 академиялық кредит
AP 2206
Аударма проблемалары
ІKТ 2207
Іскерлік неміс тілі (В1,В2)
AAP 2301
Ауызша аударма практикасы
ZhAP 2302
Жазбаша аударма практикасы
Өндірістік практика
KTTSD 2204

3

5

4

6

4
4
4
4
4

5
6
3
5
3

4
4
4
4
4

5
6
3
5
3

5.1 Модуль - Нарық қатынастарының негіздері және өмір туралы концепция
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы
инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту
Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес
туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың ғылым мен білім,
өндіріс салаларында инновациялық ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға ықпал
етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту, креативті
ойлау,бизнес жоспар құрастыру және т.с.
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі
Постреквизиттері: Арнайы филологияға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік
факторларын біледі. В. Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық)
қолданады C. Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау мүмкіндігі
болады. D. Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E. Осы саладағы технологиялар мен
сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді.
5.2 Модуль - Таным, ойлау және іс-қимыл белсенділігінің негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құқық негіздері
Бағдарлама авторы: Нурлин А.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің құқықтық санасын, құқықтық мәдениетін, құқықтық білімін
жетілдіру
Пәннің қысқаша мазмұны:«Құқық негіздері» пәні студенттерге мемлекет пен құқықтың пайда болуы, оның
дамуы мен жұмыс істеуі, заң және құқық арасындағы қарым-қатынас, заң қызметі, заң жүйесі, қоғамдық өмірді
реттейтін заңның рөлі, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары, сонымен қатар Қазақстан
Республикасының конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты негізгі салаларының
ережелерін үйретуге бағыттылған.
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі
Постреквизиттері: Арнайы филологияға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Құқық, заң, заң жүйесін біледі В. құқықтық санасын, құқықтық
мәдениетін, құқықтық білімін жетілдіріледі. C. Адам және азамат құқықтары мен бостандыктарының түрлерін,
қорғалу жолдарын, қарама-қайшылықтар мен кемшіліктерді байқап, салыстырма түрде қорытынды тұжырымдар
жасай алады. D. Нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай алады. Е. Құқықтық жағдаяттардан
шығудың жолдарын біледі.
6.1 Модуль - Лингвистикалық білім мен шетел тілі негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәдениет аралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
Бағдарлама авторы: Утегенова А.Б.
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Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса
алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетуге, дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешуге, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Грамматика практикумы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты ауызша аударма
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда,
оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетеді; В. Дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы
мәселелерді шешеді; С. Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре біледі; D. Қазіргі Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін
біледі; E. Пән бойынша алған білімдерін кәсіби тәжірибеде қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға; алынған білім
мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті
байланыстыруға; оқылатын саладағы білім мен түсінік, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса
алғанда дәлелдерді түсіндіре білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Іскерлік ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастырады; В. Алынған
білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерді
байланыстырады; С. Оқылатын саладағы білім мен түсініктерді қалыптастырады; D. Осы саладағы алдыңғы
қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық
білімдерді қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Елтану
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілін қарым-қатынас құралы ретінде кәсіби меңгеру үшін мәденитаралықкогнитивтік және әлеуметтік мәдени біліктілігін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні оқытылатын тіл елі туралы тұтас түсініктерді зерделеуге, оқытылатын
тіл елдерінің тарихи даму кезеңдері, оқытылатын тіл елдерінің физикалық және экономикалық географиясы,
оқытылатын тіл елдерінің әкімшілік-саяси және аумақтық бөліністері, оқытылатын тіл елдеріндегі қазіргі
заманғы саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени үдерістер туралы білім кешенін көрсетуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері,
Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы және практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Тілі оқытылатын елдің тарихи даму кезеңдерін, заманауи саяси,
экономикалық, әлеуметтік және мәдени жағдайларын біледі; В. Негізгі ақпаратты алады және мәтін
бөлшектерін зерттейді; С. Елтану бойынша мәдени қатынастар арасындағы нақты жағдайлар туралы білімін
қолданады; D. Сөз сөйлеу, презентация, шығарма т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу формаларын жүзеге
асырады; E. Оқытылатын тіл елінің әлеуметтік-саяси, экономикалық және мәдени өміріне бағдарланады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (А1, А2 )
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен жұмыс істеу
арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен
жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыруға,
қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде қарапайым сұрақтар мен
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жауаптарды қайталай отырып, дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттеуге, негізгі
ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді зерттеуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Іскерлік неміс тілі (В1,В2 деңгейлері), Екіжақты ауызша аударма,Ауызша аударма
практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен
жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастырады; В.
Дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттейді; С. Негізгі ақпаратты алу мақсатында қысқа
әңгімелерді зерттейді; D. Әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді; E.
Қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы кәсіби шетел тілі
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау
іскерліктерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы кәсіби мақсаттар үшін шет тілді қарым-қатынас жасау, оқытудың
ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетуге; шетел тілінде сөйлеуді түсінуге;
сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама, ауызша сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен
шығармалар құрастыру және орындау дағдыларын қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Іскерлік ағылшын тілі, Грамматика практикумы.
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Арнайы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасайды; В.
Оқытудың ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдетеді; С. Шетел тілінде ауызша және жазбаша
сөйлейді;
D. Шетел тілінде сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама дайындау
біліктіліктерін көрсетеді; Шетел тілінде сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен шығармалар орындау дағдыларын
қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте алынған қолданады.
6.2 Модуль - Тілдің құрамы мен құрылымы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің тарихы мен лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес ағылшын тілінің тарихы мен
лексикологиялық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лингвистикалық білімге сәйкес ағылшын тілінің лексикалық жүйесі мен
ағылшын тілінің тарихы туралы білімдерін нығайтуға; алынған білім мен дағдылар негізінде зерттелетін
материалды түсіндіруге; осы салада зерттелген материалдың тұжырымдамаларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Іскерлік ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастырады; В. Алынған
білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерді
байланыстырады; С. Оқылатын саладағы білім мен түсініктерді қалыптастырады; D. Осы саладағы алдыңғы
қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық
білімдерді қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лингвоелтану
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілін қарым-қатынас құралы ретінде кәсіби меңгеру үшін мәденитаралықкогнитивтік және лингвоәлемдік әлеуметтік мәдени біліктілігін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні оқытылатын тіл елі туралы тұтас түсініктерді зерделеуге, оқытылатын
тіл елдерінің тарихи даму кезеңдері, оқытылатын тіл елдерінің физикалық және экономикалық географиясы,
оқытылатын тіл елдерінің әкімшілік-саяси және аумақтық бөліністері, оқытылатын тіл елдеріндегі қазіргі
заманғы саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени үдерістер туралы білім кешенін көрсетуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері,
Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы және практикасы
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Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Тілі оқытылатын елдің тарихи даму кезеңдерін, заманауи саяси,
экономикалық, әлеуметтік және мәдени жағдайларын біледі; В. Негізгі ақпаратты алады және мәтін
бөлшектерін зерттейді; С. Елтану бойынша мәдени қатынастар арасындағы нақты жағдайлар туралы білімін
қолданады; D. Сөз сөйлеу, презентация, шығарма т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу формаларын жүзеге
асырады; E. Оқытылатын тіл елінің әлеуметтік-саяси, экономикалық және мәдени өміріне бағдарланады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2 деңгейлері)
Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу естілетін сөйлеуде
қолдануға; қарапайым сұрақтардың қайталауларымен дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогты
зерделеуге және қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларында оларға жауап
беруге; қытай тілін түсінуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Практикалық грамматика
Постреквизиттері: Іскерлік неміс тілі (В1,В2 деңгейлері), Екіжақты ауызша аударма
Ауызша аударма практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қытай тіліндегі жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу
естілетін сөйлеуде қолданады; В. Қарапайым сұрақтардың қайталануларымен дайындалған сөйлеу негізінде
қарапайым диалогты зерделейді; C. Алған білімдерін қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және
әлеуметтік-мәдени салаларында қолданады;
D. Қытай тілін түсінеді; E. Тіл тасымалдаушылардың
орындаудағы және дыбыс жазбасындағы монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді
түсінеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Үйде оқу
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінде түпнұсқа әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, дағдылар мен
іскерлікті жетілдіру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және
талдау дағдыларын қолдануға; орын алған оқиғаларға, кейіпкерлердің әрекеттеріне өз көзқарасын білдіруге;
зерделенетін саладағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдауға; әлеуметтік және этикалық
ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас
теориясы мен практикасы.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және
талдау дағдыларын қолданады. В. Зерделенетін саладағы мәселелерді шешеді және аргументтерді
тұжырымдайды. С. Әлеуметтік және этикалық ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастырады. D.
Дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін
көрсетеді. E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады.
7.1 Модуль - Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аударма теориясы
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің ерекшелігін
терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің
ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік құру, аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын
бағалауға; аударма қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының
ерекшеліктерін топтастыру, аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық
ережелерін бағалауға және қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің негіздері, Шетел тілі, Ағылшын тілінің
практикалық курсы.
Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Ауызша аударма практикаксы, Жалпы кәсіби ағылшын тілі.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B. Аударма
қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін
топтастырады; С. Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық
ережелерін бағалайды және қолданады; D. Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарымқатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады.
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іскерлік ағылшын тілі (В1,В2)

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қарым-қатынас орнатуды, арнайы іскерлік
терминдерді, оларды орынды және ұтымды қолдана білуге, іскерлік келісімшарттарды
талқылауға және құруға үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі
сөйлеу формаларын үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық
сөйлеу дағдыларын қолдануға; шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме
жүргізу дағдыларын қолдануға; бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы
базалық білімді көрсету және қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Оқытылатын тіл теориясының
негіздері, Елтану
Постреквизиттері: Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Ақпараттық аударма
практикасы, Аударманың жеке теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу
формаларын үйренеді; В. Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық
сөйлеу дағдыларын қолданады; С. Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді; D. Іскерлік
әңгіме жүргізу дағдыларын қолданады; E. Бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау
саласындағы базалық білімді көрсетеді және қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ауызша аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Екі тілде сөйлеушілер арасында ауызша аударма негізінде өзара түсінісушілікті
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударма шеңберінде әр түрлі халықаралык, саяси, экономикалык,
ғылыми, қоғамдық өмір орталардағы әр түрлі тілдер мен мәдениеттер өкілдерінің арасындагы өзара
түсінісушілікті қамтамасыз ету үшін лингвистикалык және аудармашылық хабардарлықты қалыптастыруға;
аударма түрлерін жүзеге асыру жөніндегі дағдыларын және іскерлігін калыптастыруға; ауызша аудармаға
дайындалу барысындағы өзбетінше аткаратын жұмыспен, ауызша аудармашының жұмысын дұрыс
ұйымдастырумен байланысты дағдылар мен шеберлігін дамытуға бағытталған. Пререквизиттері: Аударма
теориясы, Жазбаша аударма практикасы, Екіжақты аузыша аударма
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолданады; В.
Сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударады; С. Алынған білімді
халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолданады; D.
Ауызша аударма барысында аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық және стилистикалық
проблемаларды зерттейді; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді
қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жазбаша аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н.
Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, мәдени және қоғамдық салаларда
әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдерінің арасындағы өзара түсіністік пен қарым-қатынасқа қажетті жазбаша
аударма дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні әр түрлі тіл өкілдері арасында өзара түсіністікті және ағылшын және ана
тілдерін тереңдете білуді қамтамасыз ететін мамандарды дайындауға; ағылшын тілінен ана тіліне және ана
тілінен ағылшын тіліне жазбаша аудару дағдыларын қолдануға, аударманың дәстүрлі және инновациялық
әдістерін қолдана білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, Аудармашының кәсіби ісқызметтерінің негіздері
Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Мұнай және
газ терминологиясы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық,
мәдени өмірдің салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді;
В. Ағылшын тілінен ана тіліне және ана тілінен ағылшын тіліне жазбаша аудару дағдыларын қолданады; С.
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Жазбаша аударманың дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; D. Әртүрлі мекемелерде, ұйымдарда
кәсіби қызметті жүзеге асырады; E. Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және
стилистикалық проблемаларын меңгереді.
7.2. Модуль - Шетелтілінің практикумы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аударма проблемалары
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Аударма жеке теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің
ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударманың лингвистикалық теориясын, аударма қызметінің
заңдылықтарын терең түсіну үшін аударма теориясының мәселелерін зерттеуге; аударма туралы ғылымның
қазіргі жағдайын және шетел тіліндегі аударма қызметінің негізгі концепцияларын талқылауға; аударманың
әртүрлі түрлері мен формаларының мәселелерін шешуге бағытталған.
Пререквизиттері: Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің негіздері, Шетел тілі, Ағылшын тілінің
практикалық курсы.
Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Екіжақты жазбаша аударма, Жалпы кәсіби ағылшын тілі.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B) Аударма
қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін
топтастырады; С. Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық
ережелерін бағалайды және қолданады; D. Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарымқатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іскерлік неміс тілі (В1,В2)

Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік келіссөз, бизнес жүргізу және іскерлік құжаттарды неміс тілінде
жасақтау саласында базалық білім алу дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу
формаларын үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын
қолдануға; шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; неміс тілін
қолдана отырып бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және
қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Екінші шетел тілі А1, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық
шетел тілі
Постреквизиттері: Мамандырылған кәсіби шетел тілі, Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық
стилистикасы, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу
формаларын үйренеді; В. Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын
қолданады; С. Неміс тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді; D. Неміс тілін қолдана отырып іскерлік әңгіме жүргізу
дағдыларын қолданады; E. Неміс тілінде бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық
білімді көрсетеді және қолданады.
6В02302 – Аударма ісі

Пәндер коды

Пәндер атауы

4.1 Модуль – Екі жақты коммуникация,14 академиялық кредит
AKAT 201
Арнайы кәсіби шетел тілі
4
AZhTP 2202
Аударманың жеке теориясы мен практикасы
3
ААР 2203
Ауызша аударма практикасы
4
4.2 Модуль – Лингвистикалық білім мен шетел тілі негіздері,14 академиялық кредит
БП ЖК
AKAT 2201
Арнайы кәсіби шетел тілі
4
БП ЖК
МD 2202
Мәдениеттер диалогы
3
БП ЖК
ААР 2203
Ауызша аударма практикасы
4
5. Модуль - Шетел тілінің практикумы және аударма,20 академиялық кредит
БП ЖК
БП ЖК
БП ЖК
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(2)курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

6
5
3
6
5
3

КП ТК
КП ЖК
КП ТК
КП ТК
БП ТК
КП ТК
БП
БП ТК
КП ТК
БП

МGT 2301
Мұнай және газ терминологиясы
ААР 2302
Ақпараттық аударма практикасы
ОТЕААМ 2303 Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
ТАР 2304
Техникалық аударма практикасы
6.1 Модуль – Екі тілдік коммуникация,14 академиялық кредит
Қазақ,орыс
және
шетел
тілдерінің
функционалдық
KRSh 2204
стилистикасы
МКАТ 2305
Мамандырылған кәсіби ағылшын тілі
Өндірістік практика
6.2 Модуль - көркем ағылшын тілі,14 академиялық кредит
ATS 2204
Ағылшын тілінің стилистикасы
MKShT2305
Мамандырылған кәсіби ағылшын тілі
Өндірістік практика

3
3
3
4

5
5
5
5

3

5

3
3

5
5

4
3
4

5
5
4

4.1 Модуль – Екіжақты коммуникация
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы кәсіби шетел тілі
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау
іскерліктерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы кәсіби мақсаттар үшін шет тілді қарым-қатынас жасау, оқытудың
ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетуге; шетел тілінде сөйлеуді түсінуге;
сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама, ауызша сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен
шығармалар құрастыру және орындау дағдыларын қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Іскерлік ағылшын тілі, Грамматика практикумы.
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Арнайы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасайды; В.
Оқытудың ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдетеді; С. Шетел тілінде ауызша және жазбаша
сөйлейді;
D. Шетел тілінде сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама дайындау
біліктіліктерін көрсетеді; Шетел тілінде сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен шығармалар орындау дағдыларын
қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте алынған қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аударманың жеке теориясы мен практикасы
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының ережелері негізінде тіларалық коммуникация жағдайында
баламалы аударманы қамтамасыз ету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін
қажетті теориялық білімді меңгеруге; аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды
аударуға, монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінуге; тіларалық
коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді көрсетуге бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің негіздері,
Жалпы кәсіби ағылшын тілі.
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін
қажетті теориялық білімді меңгереді; В. Аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды
аударады; С. Монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінеді; D. Тіларалық
коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді қолданады; E. Зерттеу
және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ауызша аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Екі тілде сөйлеушілер арасында ауызша аударма негізінде өзара түсінісушілікті
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударма шеңберінде әр түрлі халықаралык, саяси, экономикалык,
ғылыми, қоғамдық өмір орталардағы әр түрлі тілдер мен мәдениеттер өкілдерінің арасындагы өзара
түсінісушілікті қамтамасыз ету үшін лингвистикалык және аудармашылық хабардарлықты қалыптастыруға;

195

аударма түрлерін жүзеге асыру жөніндегі дағдыларын және іскерлігін калыптастыруға; ауызша аудармаға
дайындалу барысындағы өзбетінше аткаратын жұмыспен, ауызша аудармашының жұмысын дұрыс
ұйымдастырумен байланысты дағдылар мен шеберлігін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты жазбаша аударма
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолданады; В.
Сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударады; С. Алынған білімді
халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолданады; D.
Ауызша аударма барысында аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық және стилистикалық
проблемаларды зерттейді; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді
қолданады.
4.2 Модуль – Лингвистикалық білім мен шетел тілі негіздері
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәдениеттер диалогы
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Ана және өзге тілдік мәдениет саласындағы білім мен мәдениетаралық қатынас
стратегияларын меңгеру арқылы мәдениетаралық біліктілікті қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде
коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса
алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетуге, мәдениетаралық қарым қатынас үрдісінде талдау
жүргізуге, өзіндік рефлексия мен өзіндік бақылауды жүзеге асыруға; барабар аударма жасау мақсатындағы
мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы білімді пайдалануға, әлеуметтік, этикалық және ғылыми
пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің негіздері,
Жалпы кәсіби ағылшын тілі.
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: A) Екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын ажырата білу; B)
Өзіндік мәдени ұстанымдардың мәні мен олардың өмірде кездесетін әр түрлі жағдайлардағы маңызын түсінеді;
C. Мәдениетаралық қатынастың негізгі ұғымдарын меңгереді; D. Ана және өзге мәдениеттегі құндылықтар
жүйесі тереңдетеді; E. мәдениетаралық қатынас үрдісін зерттеудің неғұрлым тиімді әдістерін қолданады.
5. Модуль - Шетел тілінің практикумы және аударма
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мұнай және газ терминологиясы
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ өнеркәсібіндегі арнайы терминдер мен түсініктерді
қалыптастыру және оларды қызмет барысында қолдану.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын және технологиялық
процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттеуге; мұнай-газ саласында
ауызша және жазбаша аударманы қолдануға; мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді,
іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аудару дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға
бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын технологиялық
процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттейді; В. Мұнай-газ саласында
ауызша және жазбаша аударманы қолданады; С. Мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді,
іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аударады; D. Мұнай және газ саласында аударманың
дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы
алынған білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ақпараттық аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің лингвистикалық, аударма, лингвомәдени, әлеуметтік-мәдени
құзыреттіліктерін қалыптастыру.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні апараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының
заңдылықтарын зерттеуге; ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолдануға және
халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері
арасында өзара түсіністікті жүзеге асыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау, Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ақпараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының
заңдылықтарын зерттейді; В. Ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолданады; С.
Халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері
арасында өзара түсіністікті жүзеге асырады; D. Ақпараттық аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық проблемаларын біледі; E. Шетел тіліне және ана тіліне ақпараттық мәтіндерді ауызша
және жазбаша аударуды жүзеге асырады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің оқитын тіл елінің әдебиетін, жазушылардың, көркем дәстүрлер
мен шығармалардың аудармаларының нұсқаларын оқыту арқылы мәдениетаралық-коммуникативтік, аударма
және лингво-мәдениеттану құзыреттіліктерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні оқытылатын тіл елі әдебиетінің тарихын, әдеби шығармалардың
ерекшелігін, әдебиеттің дамуын зерделеуге; көркем және әдеби шығармаларды, прозаны, поэзияны аударуға,
аударманың пайда болған мәселелерін шешуге; ағылшын тілінде әр түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен
қарым-қатынас жасау дағдыларын қолдануға; оқытылатын салада дәлелдерді қалыптастыруға, оқытылатын тіл
елдеріндегі мәдени үрдістерді білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Іскерлік ағылшын тілі, Аударма теориясы
Постреквизиттері: Көркем әдебиет аудармасының әлеуметтік мәдени аспектілері, Аударматанудағы ұлттықтарихи дәстүрлер, Көркем аударманың теориясы және практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Оқытылатын тіл елі әдебиетінің тарихын, әдеби шығармалардың
ерекшелігін, әдебиеттің дамуын зерделейді; В. Көркем және әдеби шығармаларды, прозаны, поэзияны
аударады; С. Көркем және әдеби шығармаларды аудару барысында пайда болған мәселелерін зерттейді,
шешеді; D. Оқытылатын тілде әр түрлі әлеуметтік топтардың адамдарымен қарым-қатынас жасау дағдыларын
қолданады; E. Оқытылатын тіл елдеріндегі қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді біледі.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Техникалық аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н.
Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларда тіларалық коммуникация жағдайында техникалық мәтіндер
мен техникалық құжаттамалардың баламалы жазбаша және ауызша аудармасын қамтамасыз ету үшін
лингвистикалық және аударма құзыреттілікерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні техникалық салада жазбаша аударма жасауға және ауызша сөйлеуді
аударуға; техникалық саланың ерекшеліктерін, оның құрылымын ашатын және технологиялық процесті
сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді жіктеуге, екі жақты әңгімелесулерді,
сұхбаттарды, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, техникалық саладағы сөз сөйлеулерді барабар аударуға
бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Екіжақты жазбаша аударма, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау, Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Техникалық құжаттаманы және мәтіндерді аудару әдістерін меңгереді; В.
Техникалық материалдарды редакциялауды жүзеге асырады; С. Техникалық материалдардың үлкен көлемімен
жұмыс істей алады; D. Техникалық терминологияның электрондық сөздіктерін пайдалана алады; E. Мәтінді
бірнеше рет аудару және бірнеше рет редакциялау дағдыларын меңгереді.
6.1 Модуль –Екі тілдік коммуникация
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге тілдің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің
түрлі стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде шетел және қазақ/орыс
тілдерінің әртүрлі функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді үйрету.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы
білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен
еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты жазбаша аударма, Іскерлік ағылшын тілі
Постреквизиттері: Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдыңғы талдау, Көркем
аударманың теориясы және практикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді
қолданады; В. Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С. Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін
қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D. Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр
түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма
ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Мамандандырыған кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде ауызша және
жазбаша қарым-қатынас жасау іскерліктерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы мамандандырылған мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарымқатынасты түсіну деңгейін көрсетуге; оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын
тереңдетуге; ағылшын тілінде хабарландыруларды, сұхбаттарды, теле және радио, эссе, презентациялар мен
шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптаструға бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық, Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты жазбаша аударма.
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау, Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударманың жалпы және жеке теориялары.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Кәсіби мақсаттар үшін шетел тілін қарым-қатынас жасайды; В. Оқытудың
ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетеді; С. Шетел тілінде сөйлеуді түсіну,
сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнаманы еркін қолданады; D. Сөз сөйлеу, эссе,
презентациялар мен шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастрады; E)
Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
6.2 Модуль - көркем ағылшын тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің түрлі
стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде ағылшын тілінің әртүрлі
функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы
білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен
еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты жазбаша аударма, Іскерлік ағылшын тілі
Постреквизиттері: Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдыңғы талдау, Көркем
аударманың теориясы және практикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді
қолданады; В. Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С. Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін
қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D. Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр
түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма
ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мамандандырылған кәсіби шетел тілі
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Мамандандырыған кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде ауызша және
жазбаша қарым-қатынас жасау іскерліктерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы мамандандырылған мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарымқатынасты түсіну деңгейін көрсетуге; оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын
тереңдетуге; ағылшын тілінде хабарландыруларды, сұхбаттарды, теле және радио, эссе, презентациялар мен
шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптаструға бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық, Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Екіжақты жазбаша аударма.
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Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау, Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударманың жалпы және жеке теориялары.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Кәсіби мақсаттар үшін шетел тілін қарым-қатынас жасайды; В. Оқытудың
ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетеді; С. Шетел тілінде сөйлеуді түсіну,
сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнаманы еркін қолданады; D. Сөз сөйлеу, эссе,
презентациялар мен шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастрады; E.
Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
5В020700 – Аударма ісі

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

9.1 Модуль – Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі,32 академиялық кредит
БП МК
KBShT 3201
Кәсіби бағытталған шетел тілі
5
3
БП ЖК
ZhKAT 3202
Жалпы кәсіби ағылшын тілі
5
5
БП ТК
IAT 3203
Іскерлік ағылшын тілі В1,В2
5,6
12
БП ТК
EShT 3204
Екінші шетел тілі А2, В1
5
6
БП ТК
AKShT 3205
Арнайы кәсіби шетел тілі
6
6
9.2 Модуль - Кәсіби шетел тілі,32 академиялық кредит ( трактория–Аударма ісі: қытай тілі)
БП МК
KBShT 3201
Кәсіби бағытталған шетел тілі
5
3
БП ЖК
ZhKAT 3202
Жалпы кәсіби ағылшын тілі
5
5
БП ТК
KTZhAP 3203
Қытай тілінің жазбаша аударма практикасы А2, В1
5,6
12
БП ТК
INT 3204
Іскерлік неміс тілі В1,В2
5
6
БП ТК
MKAT 3205
Мамандырылған кәсіби ағылшын тілі
6
6
10.1 Модуль - Аударма практикасы,28 академиялық кредит
БП МК
ZhAP 3301
Жазбаша аударма практикасы
5,6
10
БП ЖК
EAA 3302
Екіжақты ауызша аударма
5
5
БП МК
AAP 3303
Ауызша аударма практикасы
6
3
БП ТК
TAP 3304
Техникалық аударма практикасы
6
5
ОР
Өндірістік практика
6
5
10.2 Модуль - Аударманың кәсіби негіздері,10 академиялық кредит(траектория – Аударма ісі: қытай
тілі)
КП МК
EZhA 3301
Жазбаша аударма практикасы
5,6
10
КП ЖК
EAA 3302
Екіжақты ауызша аударма
5
5
КП МК
AAP 3303
Ауызша аударма практикасы
6
3
КП ТК
KTAP 3304
Қытай тіліне аудару практикасы
6
5
БП
Өндірістік практика
6
5
9.1 Модуль – Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы кәсіби ағылшын тілі
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау
іскерліктерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні жалпы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасау
іскерліктерін көрсетуге; оқылатын тақырып аясында диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын
қолдануға; шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруларды, сұхбаттарды, жарнаманы түсіндіруге; мәтіндерді
зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізуге; эссе, шығарма жазу дағдыларын қолдануға
бағытталған.
Пререквизиттері: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі
базалық шет тілі, Грамматика практикумы.
Постреквизиттері: Мамандырылған кәсіби шетел тілі, Ақпараттық аударма практикасы, Қазақ, орыс және
шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Оқылатын тақырып аясында диалогтық және монологтық сөйлеу
дағдыларын қолданады; В. Шетел тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастырады; С.
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Хабарландыруларды, сұхбаттарды, жарнаманы түсіндіреді; D. Мәтіндерді зерделейді; D. Шетел тілінде негізгі
ойды жеткізеді; E. Ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дағдыларын қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іскерлік ағылшын тілі В1,В2
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қарым-қатынас орнатуды, арнайы іскерлік терминдерді, оларды
орынды және ұтымды қолдана білуге, іскерлік келісімшарттарды талқылауға және құруға үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын
үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдануға; шетел
тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; бизнес жүргізу және іскерлік
құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Елтану
Постреквизиттері: Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Ақпараттық аударма практикасы, Аударманың
жеке теориясы мен практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын
үйренеді; В. Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады; С.
Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді; D. Іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолданады; E. Бизнес жүргізу
және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсетеді және қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілі А2, В1
Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық деңгейде екінші шетел тілінде қарым-қатынас дағдыларын
үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмаларды
оқылатын тақырып бойынша монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыруға; қарым-қатынастың
әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде сұрақтар мен жауаптарды қайталай отырып,
дайындалған сөйлеу негізінде диалогтарды зерттеуге; қажетті ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді
зерттеуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Екінші шетел тілі А1, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық
шетел тілі
Постреквизиттері: Мамандырылған кәсіби шетел тілі, Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық
стилистикасы, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде қарым-қатынас дағдыларын
үйренеді; В. Мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастырады;
С. Оқылатын тақырып аясында диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады; D. Екінші шетел
тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастырады E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық
білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы кәсіби шетел тілі
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау
іскерліктерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы кәсіби мақсаттар үшін шет тілді қарым-қатынас жасау, оқытудың
ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетуге; шетел тілінде сөйлеуді түсінуге;
сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама, ауызша сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен
шығармалар құрастыру және орындау дағдыларын қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі
базалық шет тілі, Грамматика практикумы.
Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма
мәселелері, Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Арнайы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасайды; В.
Оқытудың ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдетеді; С. Шетел тілінде ауызша және жазбаша
сөйлейді;
D. Шетел тілінде сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама дайындау
біліктіліктерін көрсетеді; D. Шетел тілінде сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен шығармалар орындау
дағдыларын қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте алынған қолданады.
9.2 Модуль - Кәсіби шетел тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тілінің жазбаша аударма практикасы А2, В1
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Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілін үйрену және оны кәсіби қызметте қолдану білімдерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында жан-жақты байланыс пен
ақпараттық алмасуды жүзеге асыру үшін жоғары сапалы жазбаша аударма дайындауға; ауызша және жазбаша
аудармалар негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әр
түрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара түсіністікті қамтамасыз ете білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Қытай тілінде тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1, А2), Қазақстан-Қытай халықаралық
қатынастары, Қытай тілі негіздері (ортаңғы деңгей)
Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ағылшын тілінің практикалық курсы
Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби шетел тілі, Арнайы
терминология
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді В. Кәсіби сала шегінде қытай
тіліндегі терминологиялық аппаратты меңгереді; С. Қытай тілінде сөйлеуді түсінеді және түсіндіреді; D.
Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады; E. Тақырып аясында кәсіби аударма жасау
дағдыларын қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іскерлік неміс тілі В1,В2
Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік келіссөз, бизнес жүргізу және іскерлік құжаттарды неміс тілінде
жасақтау саласында базалық білім алу дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу
формаларын үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын
қолдануға; шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; неміс тілін
қолдана отырып бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және
қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Екінші шетел тілі А1, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық
шетел тілі
Постреквизиттері: Мамандырылған кәсіби шетел тілі, Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық
стилистикасы, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу
формаларын үйренеді; В. Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын
қолданады; С. Неміс тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді; D. Неміс тілін қолдана отырып іскерлік әңгіме жүргізу
дағдыларын қолданады; E. Неміс тілінде бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық
білімді көрсетеді және қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мамандырылған кәсіби ағылшын тілі
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктер мен
дағдыларын дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынасты түсіну деңгейін
көрсетуге, оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын тереңдетуге; ағылшын тілін,
хабарландыруларды, сұхбаттарды, теле және радио бағдарламаларды пайдалану, кәсіби саладағы мәтіндерді
зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізу дағдыларын қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі
базалық шет тілі, Грамматика практикумы.
Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма
мәселелері, Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ағылшын тілінің ауызекі және ғылыми сөз құрамын зерттейді; В.
Зерттелген тақырыптар бойынша мамандық бойынша жұмысқа қажетті дағдыларды қолданады; С. Оқылған
тақырып бойынша шығармалар, эссе жазады және т.б. жазбаша сөйлеу формаларын қалыптастырады; D. Оқу
жобасы, зерттеу жұмыстарын орындауды меңгереді; E. Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді
қолданады.
10.1 Модуль - Аударма практикасы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екіжақты ауызша аударма
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің тыңдап-түсіну, ауызша аудрма жасау дағдыларын қалыптастыру
және дамыту.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні сөйлеуді есту арқылы қабылдау, екі жақты әңгімелесу мен ауызша
монологиялық сөйлеуді дәйекті аудару дағдыларын қолдануға; екі жақты әңгімелесулерді, сұхбаттарды,
баяндамаларды, сөз сөйлеулерді, айтарлықтай ақпараттық ауқымдағы іскерлік келіссөздерді аударуға; сондайақ аса күрделі мәтіндер мен аудиоматериалдарды ауызша аударуға үйретуге бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, Аудармашының кәсіби ісқызметтерінің негіздері
Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Мұнай және
газ терминологиясы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Сөйлеуді есту арқылы қабылдау, екі жақты әңгімелесу мен ауызша
монологиялық сөйлеуді дәйекті аудару дағдыларын қолданады; В. Екіжақты әңгімелесулерді, сұхбаттарды,
баяндамаларды, сөз сөйлеулерді, айтарлықтай ақпараттық ауқымдағы іскерлік келіссөздерді аударады; С. Аса
күрделі аудио және видео материалдарды ауызша аударады; D. Ауызша аударманың негізгі лексикафразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын меңгереді; E. Халықаралық туризм
саласында, халықаралық конференциялар, көрмелер өткізу кезінде әртүрлі мекемелерде, ұйымдарда кәсіби
қызметті жүзеге асырады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Техникалық аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н.
Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларда тіларалық коммуникация жағдайында техникалық мәтіндер
мен техникалық құжаттамалардың баламалы жазбаша және ауызша аудармасын қамтамасыз ету үшін
лингвистикалық және аударма құзыреттілікерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні техникалық салада жазбаша аударма жасауға және ауызша сөйлеуді
аударуға; техникалық саланың ерекшеліктерін, оның құрылымын ашатын және технологиялық процесті
сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді жіктеуге, екі жақты әңгімелесулерді,
сұхбаттарды, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, техникалық саладағы сөз сөйлеулерді барабар аударуға
бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, Аудармашының кәсіби ісқызметтерінің негіздері
Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Мұнай және
газ терминологиясы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Техникалық құжаттаманы және мәтіндерді аудару әдістерін меңгереді; В.
Техникалық материалдарды редакциялауды жүзеге асырады; С. Техникалық материалдардың үлкен көлемімен
жұмыс істей алады; D. Техникалық терминологияның электрондық сөздіктерін пайдалана алады; E. Мәтінді
бірнеше рет аудару және бірнеше рет редакциялау дағдыларын меңгереді.
10.2. Модуль-Аударманың кәсіби негіздері
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қытай тіліне аудару практикасы
Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану білімдерін
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты
байланыс пен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға; қытай
тіліне ауызша және жазбаша аудармалар негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени
өмірдің әр түрлі салаларында әр түрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара түсіністікті қамтамасыз
етуге бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Аудармашының кәсіби ісқызметтерінің негңздері
Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Мұнай және
газ терминологиясы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді В. Кәсіби сала аясында қытай
тіліндегі терминдерді меңгереді; С. Қытай тіліне әртүрлі мәтіндерді түсінеді және аударады; D. Зерттеу және
кәсіби қызметте қытай тілінен базалық білімдерді қолданады; E. Оқытылған тақырып аясында кәсіби аударма
жасау дағдыларын қолданады.
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11.1 Модуль – Коммуникативті мақсаттарға арналған ағылшын тілі,29 академиялық кредит
Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық
7
БП ТК
KRShTFS 4201
5
стилистикасы
БП ТК
MKAT 4301
Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі
7
5
КП ТК
OTEAAM 4302 Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
7
5
БП
Өндірістік практика
7
10
11.2 Модуль - Коммуникативті шетел тілі,29 академиялық кредит
БП ТК
ATFS 4201
Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы
7
7
БП ТК
MKShT4301
Мамандырылған кәсіби шетел тілі
7
5
КП ТК
ATSEKhA4302 Ағылшын тілінде сөйлейтін ел халықтарының әдебиеті
7
7
БП
Өндірістік практика
7
10
12.1 Модуль – Кәсіби бағытталған шетел тілі,23 академиялық кредит
КП ЖК
AZhTP4303
Аударманың жеке теориясы мен практикасы
7
5
КП ЖК
AAP 4304
Ақпараттық аударма практикасы
7
5
КП ЖК
AAP 4305
Ауызша аударма практикасы
7
5
КП ТК
MGT 4306
Мұнай және газ терминологиясы
7
5
БП
Дипломалды практика
8
5
12.2 Модуль Мамандандырылған аударма,23 академиялық кредит
КП ЖК
AZhTP4303
Аударманың жеке теориясы мен практикасы
7
5
КП ЖК
AAP 3304
Ақпараттық аударма практикасы
7
5
КП ЖК
AAP 3304
Ауызша аударма практикасы
7
3
КП ТК
AT 4306
Арнайы терминология
7
5
БП
Дипломалды практика
8
5
11.1 Модуль – Коммуникативті мақсаттарға арналған ағылшын тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге тілдің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің
түрлі стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде шетел және қазақ/орыс
тілдерінің әртүрлі функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы
білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен
еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Жазбаша аударма практикасы, Іскерлік ағылшын тілі
Постреквизиттері: Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдыңғы талдау, Көркем
аударманың теориясы және практикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді
қолданады; В. Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С. Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін
қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D. Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр
түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма
ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Оқытылатын тіл елінің әдебиеті және аударма мәселелері
Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің оқитын тіл елінің әдебиетін, жазушылардың, көркем дәстүрлер
мен шығармалардың аудармаларының нұсқаларын оқыту арқылы мәдениетаралық-коммуникативтік, аударма
және лингво-мәдениеттану құзыреттіліктерін қалыптастыру.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні оқытылатын тіл елі әдебиетінің тарихын, әдеби шығармалардың
ерекшелігін, әдебиеттің дамуын зерделеуге; көркем және әдеби шығармаларды, прозаны, поэзияны аударуға,
аударманың пайда болған мәселелерін шешуге; ағылшын тілінде әр түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен
қарым-қатынас жасау дағдыларын қолдануға; оқытылатын салада дәлелдерді қалыптастыруға, оқытылатын тіл
елдеріндегі мәдени үрдістерді білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Жазбаша аударма практикасы, Аударма теориясы
Постреквизиттері: Көркем әдебиет аудармасының әлеуметтік мәдени аспектілері, Аударматанудағы ұлттықтарихи дәстүрлер, Көркем аударманың теориясы және практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Оқытылатын тіл елі әдебиетінің тарихын, әдеби шығармалардың
ерекшелігін, әдебиеттің дамуын зерделейді; В. Көркем және әдеби шығармаларды, прозаны, поэзияны
аударады; С. Көркем және әдеби шығармаларды аудару барысында пайда болған мәселелерін зерттейді,
шешеді; D. Оқытылатын тілде әр түрлі әлеуметтік топтардың адамдарымен қарым-қатынас жасау дағдыларын
қолданады; E. Оқытылатын тіл елдеріндегі қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді біледі.
11.2 Модуль - Коммуникативті шетел тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің түрлі
стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде ағылшын тілінің әртүрлі
функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы
білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен
еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Жазбаша аударма практикасы, Іскерлік ағылшын тілі
Постреквизиттері: Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдыңғы талдау, Көркем
аударманың теориясы және практикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері.
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді
қолданады; В. Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С. Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін
қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D. Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр
түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма
ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінде сөйлейтін ел халықтарының әдебиеті
Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің ағылшын әдебиетін, жазушылардың, көркем дәстүрлер мен
шығармалардың аудармаларының нұсқаларын оқыту арқылы мәдениетаралық-коммуникативтік, аударма және
лингво-мәдениеттану құзыреттіліктерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ағылшын тілінде сөйлейтін ел әдебиетінің тарихын, әдеби
шығармалардың ерекшелігін, әдебиеттің дамуын зерделеуге; көркем және әдеби шығармаларды, прозаны,
поэзияны аударуға, аударманың пайда болған мәселелерін шешуге; ағылшын тілінде әр түрлі әлеуметтік
топтарда адамдармен қарым-қатынас жасау дағдыларын қолдануға; оқытылатын салада дәлелдерді
қалыптастыруға, оқытылатын тіл елдеріндегі мәдени үрдістерді білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Жазбаша аударма практикасы, Аударма теориясы
Постреквизиттері: Көркем әдебиет аудармасының әлеуметтік мәдени аспектілері, Аударматанудағы ұлттықтарихи дәстүрлер, Көркем аударманың теориясы және практикасы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ағылшын тілінде сөйлейтін ел әдебиетінің тарихын, әдеби
шығармалардың ерекшелігін, әдебиеттің дамуын зерделейді; В. Көркем және әдеби шығармаларды, прозаны,
поэзияны аударады; С. Көркем және әдеби шығармаларды аудару барысында пайда болған мәселелерін
зерттейді, шешеді; D. Ағылшын тілінде әр түрлі әлеуметтік топтардың адамдарымен қарым-қатынас жасау
дағдыларын қолданады; E. Ағылшын тілінде сөйлейтін елдердегі қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени
үрдістерді біледі.
12.1 Модуль – Кәсіби бағытталған шетел тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аударманың жеке теориясы мен практикасы
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының ережелері негізінде тіларалық коммуникация жағдайында
баламалы аударманы қамтамасыз ету.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін
қажетті теориялық білімді меңгеруге; аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды
аударуға, монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінуге; тіларалық
коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді көрсетуге бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін
қажетті теориялық білімді меңгереді; В. Аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды
аударады; С. Монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінеді; D. Тіларалық
коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді қолданады; E. Зерттеу
және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ақпараттық аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің лингвистикалық, аударма, лингвомәдени, әлеуметтік-мәдени
құзыреттіліктерін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні апараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының
заңдылықтарын зерттеуге; ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолдануға және
халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері
арасында өзара түсіністікті жүзеге асыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, Аудармашының кәсіби ісқызметтерінің негіздері
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау, Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ақпараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының
заңдылықтарын зерттейді; В. Ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолданады; С.
Халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері
арасында өзара түсіністікті жүзеге асырады; D. Ақпараттық аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық
және стилистикалық проблемаларын біледі; E. Шетел тіліне және ана тіліне ақпараттық мәтіндерді ауызша
және жазбаша аударуды жүзеге асырады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ауызша аударма практикасы
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Екі тілде сөйлеушілер арасында ауызша аударма негізінде өзара түсінісушілікті
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударма шеңберінде әр түрлі халықаралык, саяси, экономикалык,
ғылыми, қоғамдық өмір орталардағы әр түрлі тілдер мен мәдениеттер өкілдерінің арасындагы өзара
түсінісушілікті қамтамасыз ету үшін лингвистикалык және аудармашылық хабардарлықты қалыптастыруға;
аударма түрлерін жүзеге асыру жөніндегі дағдыларын және іскерлігін калыптастыруға; ауызша аудармаға
дайындалу барысындағы өзбетінше аткаратын жұмыспен, ауызша аудармашының жұмысын дұрыс
ұйымдастырумен байланысты дағдылар мен шеберлігін дамытуға бағытталған. Пререквизиттері: Аударма
теориясы, Жазбаша аударма практикасы, Екіжақты аузыша аударма
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолданады; В.
Сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударады; С. Алынған білімді
халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолданады; D.
Ауызша аударма барысында аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық және стилистикалық
проблемаларды зерттейді; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді
қолданады.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мұнай және газ терминологиясы
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ өнеркәсібіндегі арнайы терминдер мен түсініктерді
қалыптастыру және оларды қызмет барысында қолдану.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын және технологиялық
процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттеуге; мұнай-газ саласында
ауызша және жазбаша аударманы қолдануға; мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді,
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іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аудару дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға
бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын технологиялық
процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттейді; В. Мұнай-газ саласында
ауызша және жазбаша аударманы қолданады; С. Мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді,
іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аударады; D. Мұнай және газ саласында аударманың
дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы
алынған білімдерді қолданады.
12.2 Модуль - Мамандандырылған аударма
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы терминология
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы терминдер мен түсініктерді қалыптастыру және оларды қызмет
барысында қолдану.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лексиканың белсенді қорын, нормативтік фонетикалық, грамматикалық
және лексикалық модельдерді пайдалана отырып, ауызша және жазбаша аударманы үйренудің дағдысын
меңгеруге және аудармашы-референт қызметін жүргізуге; екі жақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, іскерлік
келіссөздерді, баяндамаларды, шетел және ана тілдерінде аударуға бағытталған.
Пререквизиттері: Аударма теориясы, Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің
негіздері
Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік
аударматанудың тарихы және теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттейді; В. Арнайы
салада ауызша және жазбаша аударманы қолданады; С. Арнайы салада екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді,
іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аударады; D. Аударма тәжірибесінде аударманың
дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; E. Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы
алынған білімдерді қолданады.
6В02303 - Шетел филологиясы

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

5.1 Модуль – Жалпы білім беру пәндері және мамандық негіздері,15 академиялық кредит
ЖББП МК
Fil 2101
Философия
3
ЖББП ТК
KzhBN 2102
Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
3
БП ТК
AFK 2203
Арнайы филологияға кіріспе
3
5.2 Модуль – Рухани және мәдени білім беру,15 академиялық кредит
ЖББП МК
Fil 2101
Философия
3
ЖББП ТК
KN 2102
Құқық негіздері
3
БП ТК
AK 2203
Әдебиеттануға кіріспе
3
6.1 Модуль - Мамандандырылған шетел тілін меңгеру,18 академиялық кредит
БП ТК
ZhKShT 2204
Жалпы кәсіби шетел тілі
3
БП TК
КОР 2205
Көркем оқу практикумы
3
БП TК
ShTBBA 2206
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
4
ZhKShT
БП ТК
Жалпы кәсіби шетел тілі С1
4
С12207
6.2 Модуль – Тілдің грамматикалық құралдары және оның БАҚ-та қолданысы,18 академиялық
кредит(Журналистика траекториясы)
БП ТК
ZhKTAT 2204
Журналистиканың кәсіби тілі ағылшын тілінде
3
БП TК
ZhSКО 2205
Журналистика саласындағы көркем оқу
3
БП ТК
OD 2206
Ойлау дизайны
4
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5
5
5
5
5
5
5
3
5
5

5
3
5

БП ТК
ZhМS 2207
Журналистік мәтіннің стилистикасы
4
5
6.3 Модуль - Жазбаша және ауызша сөйлеу практикумы,18 академиялық кредит(Түрік филологиясы
траекториясы)
БП ТК
ВТТ 2204
Базалық түрік тілі
3
5
БП ТК
LM 2205
Лингвистикалық мәселелері
3
3
KzhTTTZh
БП ТК
4
5
2206
Қазақ және түрік тілдерінің тілдік жүйесі
БП ТК
TTFZh 2207
Түрік тілінің фонетикалық жүйесі
4
5
7.1 Модуль – Коммуникативтік тілдер,10 академиялық кредит
EShT AI A2
БП ТК
3
5
2208
Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі)
БП ТК
EShT B1 2209
Екінші шетел тілі В1
4
5
7.2 Модуль - Морфологиялық нормалар,10 академиялық кредит
БП ТК
ATBSN 2208
Ағылшын тіліндегі БАҚ-тағы синтаксистік нормалары
3
5
БП ТК
GRTzhIL 2209
Газет,радио, телевизия және Интернет лексикасы
4
5
8.1. Модуль - Тіл мәдениеті және елтанымдық аспектілері,13 академиялық кредит
БП ЖК
LElt 2210
Лингвоелтану
4
5
БП ТК
TTTZhL 2211
Тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
4
5
БП
Өндірістік практика
4
3
8.2 Модуль - Корреспонденция және салауатты өмір салты,13 академиялық кредит(Журналистика
траекториясы)
БП ЖК
LElt 2210
Лингвоелтану
4
5
TSZhKZhT
БП ТК
4
5
2211
Тарихи сабақтастық және қазіргі журналистика теориясы
БП
Өндірістік практика
4
3
8.3 Модуль - Түрік елінің құндылықтары,13 академиялық кредит(Түрік филологиясы траекториясы)
БП ЖК
LElt 2210
Лингвоелтану
4
5
БП ТК
TMTT 2211
Түркі мемлекеттер тілдерінің тарихы
4
5
БП
Өндірістік практика
4
3
5.1 Модуль – Жалпы білім беру пәндері және мамандық негіздері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты:Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы
инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту
Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес
туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың ғылым мен білім,
өндіріс салаларында инновациялық ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға ықпал
етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту, креативті
ойлау,бизнес жоспар құрастыру және т.с.
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі
Постреквизиттері: Арнайы филологияға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік
факторларын біледі. В. Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық)
қолданады C. Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау мүмкіндігі
болады. D. Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E. Осы саладағы технологиялар мен
сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы филологияға кіріспе
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: кәсіби-коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілік контекстінде
герман тілдерін одан әрі теориялық және практикалық зерттеулердің негізі ретінде қарастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Арнайы филологияға кіріспе» пәні студенттердің тілдік, филологиялық қабілетін,
лингвистикалык, коммуникативтік компетенциясының құрылуын, қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің
құрылуын және дамуын, ғылыми көзқарасын құрастыру,тілге қатысты қағидаларды үйрету барысында терең де
тиянақты теориялық, іс-тәжірибелік, шығармашылық, іс-әркеттік білім, пәнді оқыту барысында тілдік
материалдарды меңгертіп студенттің лексикалық қорын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Лингвоелтану, тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Лингвистика мен мәдениеттің өзара іс-қимылы контекстіндегі тілдің
функцияларын біледі. В. Германдық тілдердің қызмет ету ерекшеліктерін зерттеуде диахрондық әдісті
қолданады. С. Әртүрлі жанрлық және стилистикалық бағыттағы мәтіндердің құрылымдық-семантикалық
талдауын орындау қабілетіболады. D. Филологиялық зерттеу барысында кәсіби-коммуникативтік іс-әрекетке
қатысады Е. Осы саладағы технологиялар мен сараптық пікірлерді одан әрі зерделейді.
5.2 Модуль – Рухани және мәдени білім беру
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Құқық негіздері
Бағдарлама авторы: Нурлин А.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің құқықтық санасын, құқықтық мәдениетін, құқықтық білімін
жетілдіру
Пәннің қысқаша мазмұны:«Құқық негіздері» пәні студенттерге мемлекет пен құқықтың пайда болуы, оның
дамуы мен жұмыс істеуі, заң және құқық арасындағы қарым-қатынас, заң қызметі, заң жүйесі, қоғамдық өмірді
реттейтін заңның рөлі, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтары, сонымен қатар Қазақстан
Республикасының конституциялық, азаматтық, қылмыстық және әкімшілік құқық сияқты негізгі салаларының
ережелерін үйретуге бағыттылған.
Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модулі
Постреквизиттері: Арнайы филологияға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Құқық, заң, заң жүйесін біледі В. құқықтық санасын, құқықтық
мәдениетін, құқықтық білімін жетілдіріледі. C. Адам және азамат құқықтары мен бостандыктарының түрлерін,
қорғалу жолдарын, қарама-қайшылықтар мен кемшіліктерді байқап, салыстырма түрде қорытынды тұжырымдар
жасай алады. D. Нормативті құқықтык актілерді окып – үйреніп, талқылай алады. Е. Құқықтық жағдаяттардан
шығудың жолдарын біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде әдеби, елтану, мәдениетаралық және коммуникативтік
құзыреттілікті қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: «Әдебиеттануға кіріспе» пәні студенттердің әдеби, елтанушылық, мәдениетаралық
және коммуникативтік құзыреттіліктерін әдебиеттану дамуының негізгі кезеңдерін зерттеу арқылы
қалыптастыруға, негізгі әдеби дәуірлер мен бағыттарды білуге, әдебиеттану саласында көркем шығарманың
мән-мазмұнын терең ұғынуға, зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында ғылыми негізде талдау жасай отырып
проблемаларды шеше алу қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Лингвоелтану, тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы көркем әдебиет пен әдеби шығармашылықтың мәні мен мақсатын
біледі В. Әдебиеттегі процестердің дамуының диахрондық және синхрондық сипаттамасын орындайды. С.
Әдебиет пен шындықтың байланысын анықтау қабілеті (белгілі бір әдеби шығармаларды жазудың себебі
ретінде әлеуметтік және философиялық мәселелерді анықтау) болады.D. Өзекті әдеби сынды зерттеу және
әдебиеттану сұхбатына қатысады. Е. Жазушылық шеберлік техникасы мен негізгі көркемдік тәсілдерді
зерттейді.
6.1 Модуль - Мамандандырылған шетел тілін меңгеру
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы кәсіби шетел тілі
Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникативтік - мәдениетаралық белсенділікті және кәсіби филологиялық
құзыреттілікке қол жеткізуді жетілдіру.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Жалпы кәсіби шетел тілі» пәні студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық
және кәсіби құзыреттілігін, кәсіби және күнделікті тақырыптарда шетел тілінде сөйлеу қабілетін дамытуға,
кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін көрсетуге, оқылатын тақырып шегінде
диалогтық, монологтық сөйлеу дағдыларын, мәтіндерді зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және
жеткізу, эссе, шығарма жазу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, практикалық грамматика
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәтіннің әр түріне қатысты лингвистикалық талдаудың негізгі әдістерін
біледі (ғылыми мәтін, көркем мәтін, іскерлік хат-хабар, публицистикалық мәтін, экономикалық, заң мәтіндері
және т. б.) В. Ауызша және жазбаша филологиялық қызметте тілдік құзыреттілікті пайдаланады С.
Баяндамалар, бағдарламалар жасау, рецензиялар мен сын жазу, кәсіби бағытталған сұхбатты жүргізу қабілеті

208

болады.D. Оқытылып жатқан шетел тілінде интерактивті қарым-қатынас жасау мүмкіндігін зерттейді Е.
Коммуникативтік үдерісті цифрландыруды ескере отырып, жаңа технологияларды үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Көркем оқу практикумы
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиеттің классикалық шығармаларын оқу арқылы оқылатын шетел
тілін жетілдіру
Курстың қысқаша мазмұны: «Көркем оқу практикумы» пәні студенттерге көркем жанрдың түпнұсқалық
мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және талдау, сөздің мәнмәтіндігі мен құрылымы бойынша бейтаныс
сөздердің мәнін анықтау, болған оқиғаларға, кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне өзінің көзқарасын көрсету, сөйлеу
мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын қолдануға, оқу барысында түсініктерді кәсіби деңгейде
қолдануға, мәтіндерді аудару және редакциялау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, кәсіби бағытталған шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Негізгі әдеби бағыттар мен жанрларды, ағылшын көркем әдебиетінің
стилистикалық тәсілдерін біледі В. Көркем шығарманың үзінділерін талдау кезінде контекстуалдылықты
пайдаланады С. көркем шығарманың үзінділерін оның қызмет ету аспектісінде сипаттай біледі D. Сыни талдау
критерийлерін оқып жатқан тілде өз пікірін айтады Е. Көркем шығарманың үзінділерінде ағылшын және басқа
тілдердің өзара іс-қимыл ерекшеліктерін үйренеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шеттілдік білім беру әдістемесі
Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге шетел тілдерін оқытудың заманауи теориясы мен әдістемесін
үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны:«Шеттілдік білім берудің әдістемесі» пәні студенттердің әдістеме нысаны мен пәні,
заңдары мен заңдылықтары туралы түсінігін, ғылыми көзқарасын қалыптастыруға, әдістемелік ғылымның
дамуының қазіргі жағдайы мен негізгі үрдістерімен таныстыруға, шетел тілдерін оқытудың теориясы мен
әдістемесін, шетел тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра білу, инновациялық
технологияны қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Фонетика практикумы, базалық шетел тілі, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, ағылшын әдебиетінің теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлемдік стандартты үлгіге сәйкес шет тілінде оқытады В. Еуропалық
Одақ елдерінде қабылданған Ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және шет тілдерін меңгерудің
жалпыеуропалық құзыретін ескеретін бағдарламаларды пайдаланады С. Басқа қарапайым, көпшілік алдында
белгілі ойдан бас тарта біліп, түрлі пікірлерді қарайды және өзге тілді оқыту тұжырымдамаларына прогрессивті
көзқарастарды таңдайды D. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі Е.
Шет тілін тиімді оқыту үшін замануи құрал-жабдықтарды қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Жалпы кәсіби шетел тілі С1
Бағдарлама авторы: Төлегенова Г.Ғ.
Курсты оқытудың мақсаты: Ғылым, технология, ақпараттандыру тақырыптары негізінде коммуникативтікмәдениетаралық белсенділікті одан әрі жетілдіру
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің лексикалық материалды және белсенді сөздікті, ауызша және
жазбаша сөйлеу формаларын, әр түрлі жанрлы мәтіндік материалдарды меңгеруге, болашақ мамандық
контексінде тақырыптық сөйлемдерді орынды пайдалана отырып, пікірталас, сұхбат, әңгіме жүргізу үшін
аргументациялық-полемиялық дағдыларды қалыптастыруға, ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолдану, кәсіби және
күнделікті тақырыптарда шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгеруге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, практикалық грамматика.
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Оқытылатын тіл елінде және Қазақстанда білім беру жүйесінің мазмұнын,
университеттер мен университетте оқыту, шет тілін үйрену мүмкіндігі туралы біледі В. Ғылым мен технология,
информатика, сондай-ақ кәсіби сала мәселелеріне бағдарланады С. Студенттерде мәдениетаралық және кәсіби
коммуникативтік құзыреттілікті түсінеді D. Қажетті автоматтандырылған тілдерді дамыту, техниканы дамыту,
ауызша тілді мәнерлеп оқу және ағылшын тілінде бұрын игерілген лексика мен грамматиканы қамтитын
мәтінді түсіну ретінде үйретеді Е. Жазбаша сөйлеу дағдыларын одан әрі дамытады.
6.2 Модуль – Тілдің грамматикалық құралдары және оның БАҚ-та қолданысы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Журналистиканың кәсіби тілі ағылшын тілінде
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Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: тілшілердің кәсіби деңгейін арттыру
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән тілшілердің кәсіби деңгейін арттыру үшін мағынаға сүйену және дискурстың
құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін кеңейту, арнайы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде тілдесудің іскерлігін дамыту, оқытудың мәдениаралық, ғылыми-кәсіби
және прагматикалық бағыттылығын тереңдету, болашақ мамандық контекстінде пікірталас, сұхбат, әңгіме
жүргізу дағдысын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, практикалық грамматика
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Журналистік білім берудің негізгі концепцияларын біледі В. медиалық
мәтінде сандық технологияларды пайдаланады С. Мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік құзыреттілігі
болады D. Классикалық журналистиканың үлгілерін және қазіргі гипермедиалық мәтіннің ерекшеліктерін
зерттейді Е. журналистік сөйлеу тәртібінің тәсілдерін біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Журналистика саласындағы көркем оқу
Бағдарлама авторы: Cарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Баспа, теледидар және радио материалдарында журналистика саласында көркем
оқу құралын сауатты қолдана білуге үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттердің көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттеу,
оның ішінде өз жарияланымдарын дайындау және БАҚ мәтіндерін шығаруға басқа қатысушылармен жұмыс
жасау, жеке және ұжымдық қызмет, мәтіндік және мәтіннен тыс жұмыс жасау, бұқаралық ақпарат
ерекшеліктерін, журналистік жарияланымдар жасау процесінің техникасы мен технологиясын білу және
оқылатын салада түсінуге бағытталған.
Пререквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әр жанр мен форманың өзіндік тілдік, стилистикалық ерекшеліктерін
біледі В. Түрлі тақырыптарға материал жазу кезінде телерадиоканалдың, басылымның ерекшеліктеріне сәйкес
стилистиканы таңдай біледі С. Көркем журналистиканың бүтіндігін және оның жанрлық жүйесін зерттейді D.
бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін біледіЕ. Журналистік басылымдарды жасау процесінің міндеттері мен
әдістері, техникасы мен технологиясы, олардың мазмұны мен құрылымдық композициялық ерекшеліктерін
түсінеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ойлау дизайны
Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Филология саласында ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны
қалыптастыруға ықпал ететін ойлау дизайнын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: «Ойлау дизайны» пәні студенттердің жұмыс барысында өз ойлауын
қалыптастыру, нақты адамға белгілі бір міндетті шешуге келу үшін қабілеттерін қолдану, ақпаратты,
идеяларды, мәселелер мен шешімдерді табу, ойлау логикасын дамыту, бұл білімді кәсіби деңгейде қолдану,
филология саласында ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін
ойлау дизайнын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Фонетика практикумы, базалық шетел тілі, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, ағылшын әдебиетінің теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ойлау дизайны, эмпатия ұғымын түсінеді В. шығармашылық тәсілді
қолданады С. Түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру тәсілдерін біледі;D. Игерген білім мен
түсінігін кәсіби деңгейде қолданадыЕ. Ойлау логикасын дамытады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Журналистік мәтіннің стилистикасы
Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді журналистік мәтінніңэмоционалды, экспрессивті бояуы туралы
түсінік, мәтіндерді редакциялық талдау әдісі, заманауи филологиялық идеялар тұрғысынан журналистік
мәтіндегі редакторлық техниканы байыту жолдарымен таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттердің лингвистикалық және стилистикалық білімді дамыту; әр түрлі
эмоционалдық, экспрессивті және бағалау мәндерін білдіру қабілеті, студенттердің қазіргі филологиялық
түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастыру, ғылыми
стильдің ерекшеліктерін жүзеге асыру және академиялық мәтін құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру
ерекшеліктерінсараптау және дерек беру тәсілдерін білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, практикалық грамматика.
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әр жанр мен форманың өзіндік тілдік, стилистикалық ерекшеліктерін
біледі В. Түрлі тақырыптарға материал жазады С. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми
академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асырады D. Жазбаша шетел тілінің академиялық
қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру
ерекшеліктерін біледі Е. Композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру
тәсілдерін біледі.
6.3 Модуль - Жазбаша және ауызша сөйлеу практикумы(Түрік филологиясы траекториясы)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Базалық түрік тілі
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникативтік сөйлеу әрекетінің (ауызша, жазбаша, экстралингвистикалық)
формалары мен әдістерін қолдану негізінде базалық түрік тілін үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттерді қазіргі түрік тілі саласында білім мен құзыреттіліктерді қолдану,
сөйлеу және фразалық интонация, күнделікті өмір мен тұрмыстық жағдайларға қатысты негізгі тілдік
материалдарды түсінуге мүмкіндік беретін грамматикалық дағдылар, түрік тілінде әңгімелесу және диалог
жүргізу дағдыларын қалыптастыру, шет тілін меңгеруге қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге
асыру мен инновациялық технологияны қолдану қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, практикалық грамматика
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлеуметтік-тұрмыстық сала тақырыптарына сөйлей біледі В.
Мәдениетаралық диалог барысында сөйлеу тәртібі мен этикет нормаларын қолданады С. Мәдениетаралық және
кәсіби коммуникативтік құзыреттілік туралы түсінікке ие боладыD. Қажетті тілдік дағдыларды
автоматтандырады Е. Оқу техникасы мен аудиттеу дағдыларын дамытады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лингвистиканың мәселелері
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді лингвистика мәселелерінің ерекшеліктерін көруге, оларға сыни
тұрғыдан қарауға, ғылыми-зерттеу жобаларында, дипломдық жұмыста зерделенген әдістер мен тәсілдер
бойынша білімді қолдануға үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Лингвистика мәселелері» пәні студенттердің тіл және оның ішкі құрылымы
мәселелері бойынша білімдерін, тілдің дыбыстық, лексикалық және грамматикалық жақтарын лингвистикалық
талдау, тілдік құбылыстар мен фактілерді бағалау қабілетін қалыптастыру және дамытуға, тіл жүйесін және
оның қызметін білуге, лингвистикаға саласына қатысты түсінігін, лингвистикалық құзіреттілігін, шетел
тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін білу қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Филологиялық ойлауды, тілдің лингвистикалық, лексикалық және
грамматикалық талдауының негізгі дағдыларын қалыптастырады В. Лингвистикалық құбылыстар мен
фактілерді бағалауда мағыналық қарым-қатынасты дамытады С. Тіл жүйесін, тілдің өмір сүру формалары мен
түрлілігін, тілдің пайда болуын біледіD. тілдің жіктелу белгілерін біледі. Е. Тілдің даму тарихын біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ және түрік тілдерінің тілдік жүйесі
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазақ және түрік тілдерінің тілдік жүйесін салыстыра үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттердің бір-бірімен немесе өзге де қатынастармен байланысты белгілі
бір бірлік пен тұтастықты құрайтын тіл жүйесі туралы түсінігін, қазақ және түрік тіл құбылыстарын салыстыра
білу, синтаксистің, морфологияның, лексикологияның, грамматиканың, фонетиканың негізгі ұғымдарын білу,
лексика-грамматикалық дағдыларды, сөйлеудің және жазудың әдеби нормалары дағдыларын қолдану қабілетін
дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бағдарламада көрсетілген тақырыптарға сөйлей біледі В. Ғылым мен
технология, ақпараттандыру, сондай-ақ кәсіби саланың мазмұнын меңгеру мәселелерін сипаттайды. С.
Мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру туралы түсінікке ие болады. D.
Қажетті автоматтандырылған тілдік дағдыларды дамытады, лексиканы кеңейтеді және оқу мәтінін түсінеді. Е.
Тілдік және аудармашылық жазу дағдыларын дамытады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түрік тілінің фонетикалық жүйесі
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Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге жалпы лингвистикалық және оқу-әдістемелік құзыреттерді, түрік
тілінің фонетикалық жүйесін үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттердің бір-бірімен немесе өзге де қатынастармен байланысты белгілі
бір бірлік пен тұтастықты құрайтын тіл жүйесі туралы түсінікке ие болуын, қазақ және түрік тіл құбылыстарын
салыстыра білу, синтаксистің, морфологияның, лексикологияның, грамматиканың, фонетиканың негізгі
ұғымдарын білуін, лексика-грамматикалық дағдыларды, сөйлеудің және жазудың әдеби нормалары дағдыларын
қолдануын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, практикалық грамматика.
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ және түрік тілдерінің фонетикалық, грамматикалық құрылымдарын
біледі В. Ана тілінің шексіз мүмкіндіктері мен байлығын дұрыс пайдалана біледі С. Әуенді, үйлесімді сөйлеуге
қол жеткізу мақсатында интонациялауға назар аударадыD. Қалыптасқан қағидаттар түрінде тілді түсіндіреді Е.
ғылыми негізде тілдер арасындағы байланысты түсіндіреді.
7.1 Модуль – Коммуникативтік тілдер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі)
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің неміс тілінде сөйлеу қабілетін, лексикалық бірлікті игеру
негізінде белсенді сөздікті игеруін, аутентикалық мәтіндерден ақпарат алуын, жазбаша өз ойын білдіру
дағдысын жетілдіру.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Екінші шетел тілі» пәні студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, студентке, оның отбасына және айналасына қатысты жеке
таныс сөздер мен негізгі сөз тіркестерін сөйлеуде түсіну, хабарландыруларды, афишалар мен каталогтарды оқу
және түсіну, қоғамдық көзқараста, салт- дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде
оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтк этникалық құндылықтарды білу қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілі (В1, В2 деңгейі)
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы
шеңберінде монологиялық және диалогтық сөйлеу дағдыларын меңгереді. В. Мәдениетаралық қарым-қатынас
дағдыларын көрсетеді С. Сөйлеуде неміс тіл жүйесіне сәйкес лексикалық және конструкциялық материалды
қолданады. D. Реплика, сөйлеу фигуралары, клише немесе мақал-мәтелдерді қолдану арқылы сөйлеу
процесінде өз эмоциялары мен бағаларын білдіреді. Е. Одан әрі оқыту кезінде мотивациялық аспектіні
арттыруға ықпал ететін жағдайдың, жағдайдың, жағдайдың немесе қарым-қатынас нәтижелерінің мәнін
бағалайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілі В1
Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде қарым-қатынас жасау
қабілетін қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны:«Екінші шетел тілі» пәні студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде
қарым-қатынас дағдыларын, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту,
мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыру, әлеуметтанудың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып шетел
тілінде сөйлей білу, оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел
тілінде сөйлеуді түсіну дағдыларын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілі В2-1, В2-2
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пассивті жылдамдықпен және анық дыбыспен сөйлесу сөздерінде кең
тараған фразаларды, клишелерді біледі В. сөзде неміс тіл жүйесіне сәйкес лексикалық және конструкциялық
материалды қолданады С. Дәлме-дәл және әлеуметтік маңызды мәтіндік материалдарды оқу және түсіну
қабілеті (мысалы, хабарландыруларда, афишаларда немесе каталогтардА. болады С. Әлеуметтік-тұрмыстық
және әлеуметтік-мәдени салалардағы әңгіме шеңберінде әдеттегі диалог жүргізедіD. Медиакеңістіктегі
коммуникативті қызметке қатысады Е. Осы саладағы технологиялар мен сараптамалық пікірлерді одан әрі
зерделейді.
7.2 Модуль - Морфологиялық нормалар
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тіліндегі БАҚ-тағы синтаксистік нормалары
Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді ағылшын тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдары ақпараттарында
қолданылатын синтаксистік нормалармен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің ағылшын тілінің синтаксистік ерекшеліктері: сөйлемдегі сөз
тәртібі, кейбір сұрақтарды қолдану ерекшеліктері, теріс ұсыныстар мен синтаксистік кешендер, бұқаралық
ақпарат құралдарында жазбаша және ауызша сөйлеуге тән синтаксистік сипаттамалар тілдік, әлеуметтікпсихологиялық және мәдени жағдайлар, қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық
талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі
Постреквизиттері: Баспасөз жариялымдары және эстетикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі журналистика, БАҚ-тың заманауи хал-ахуалы, дамуы, құрылымы
жайлы ақпараттармен таныс болады В. Қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін біледі С.
Болжамдар жасайды;D. Журналисттің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі Е. Ғылыми стильдің
ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін
біледі.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Газет, радио, телевизия және Интернет лексикасы
Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді газет, радио, телевизия және Интернет лексикасымен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің ауызша, бейнелі және музыкалық ақпаратты тез тарату мен
жаппай тираждауды қамтамасыз ететін ұйымдық-техникалық кешендерді пайдалана отырып, қоғамдық пікірді
қалыптастыруға бағытталған дербес индустрия ретінде бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі ұғымдарын
білу, белгі жүйесін білу: баспа немесе баспасөз-жазбаша сөз, радио-ауызша сөз, теледидар ауызша сөзді,
қозғалатын бейне мен музыканы синтездеу қабілеттерін дамтыуға бағытталған.
Пререквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы
Постреквизиттері: Мақала,газет, журнал жанры
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Журналистика, БАҚ-тың лексикасымен таныс болады В. қоғамдық
құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін біледі С. Болжамдар жасайды;D. Журналисттің
әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі; Е. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады.
8.1 Модуль - Тіл мәдениеті және елтанымдық аспектілері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лингвоелтану
Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т
Курсты оқытудың мақсаты: Елдің тарихы мен мәдениеті аясында тілді үйрену
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттердің елдің физикалық және экономикалық географиясы,
Ұлыбританияның тарихи даму ерекшеліктері, саяси құрылымы және қазіргі мәдени өмірі бойынша білім
жүйесін білу, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері, салт-дәстүрі мен тұрмысы туралы білу, мәдениеттілік және
елтанымдылық құндылықтарды қазіргі таңдағы өмірге бейімдеу, оқылатын тілдің елі жайында нақты
мағлұматтарды білу және сол алынған білімді кәсіби деңгейде қолдану қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тілдік қарым-қатынас практикумы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Зерттелетін елдің ұлттық мәдениетінің тарихи дамуының негізгі
кезеңдерін біледі В. Қолданбалы лингвистика саласындағы заманауи ғылыми-теориялық тәсілдерді қолданады
С. Тілдің орфографиялық, орфоэпиялық, грамматикалық нормаларын білуге негізделген тіл жүйесінің заңдары
мен сөйлеу категорияларын ескеру қабілеті боладыD. Мәдениетаралық коммуникация актілеріндегі
коммуникативтік құзыреттіліктің ерекшеліктерін зерттейді Е. Заманауи БАҚ-та елдердің геосаяси даму
үрдістерін көрсету тәсілі ретінде гипермедийлік технологиясын зерттейді
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық коммуникативті, кәсіби бағытталған компетенцияларын
берілген теориялық білімді жалпылау негізінде қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Тіл теориясының тарихы мен лексикологиясы» пәні студенттердің отандық және
шетелдік тілдегі сөздерді, оның мағыналық жақтарын, құрамын, олардың шығу тарихын, түрлі сөздіктер жасау,
тілдегі тұрақты сөз тіркестері туралы түсініктерін қалыптастыруға, тілдің барлық салаларының даму
заңдылықтары мен бағдарларын айқындау дағдыларын, фонетика, грамматика бойынша қажетті білім, ғылымитеориялық көзқарасын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тілдік қарым-қатынас практикумы
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде
лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамытады В. қоғамдық көзқараста,
салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып,
әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледі С. игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолданадыD.
Ағылшын тілінің негізгі тарихи даму кезеңдерін; тіл теориясының қазіргі даму кезеңдері мен фонетика, лексика
және грамматика салаларындағы негізгі өзгерістерді біледіЕ. Шетел филологиясы мен әдебиеттану
саласындағы проблемаларды шешеді.
8.2. Модуль - Корреспонденция және салауатты өмір салты(Журналистика траекториясы)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тарихи сабақтастық және қазіргі журналистика теориясы
Бағдарлама авторы: Cарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Журналистердің кәсіби деңгейін көтеруге ұмтылысын қолдау және үш тілдікке
көшу процесінде ағылшын тілін білуін кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттердің журналистика тарихын зерттеу әдіснамасын қалыптастыру,
кезеңдеу тәсілдері, тарих пен қазіргі заман арасындағы байланыс негізгі әдіснамалық принципі, Европалық
дәстүрлер, журналистиканың тарихи дамуының өзіндік ерекшелігі, мемлекеттің ақпараттық саясаты және сөз
бостандығы үшін баспасөз күресінде игерген білімін кәсіби деңгейде қолдану, ғылыми стильдің ерекшеліктерін
және ғылыми академиялық қатынас сферасында жүзеге асыру тәсілдерін білу қабілеттерін дамытуға
бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тілдік қарым-қатынас практикумы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Журналистика туралы, бұқаралық ақпарат құралдары туралы ғылымның
негізгі ұғымдарының тұтас жүйесін біледі В. Журналистік ғылымның терминологиялық санаттарын қолданады
С. Мәдениетаралық коммуникативтік қызметті жүзеге асыру мақсатында әр түрлі аудиторияларға бағытталған
ақпараттық материалды интерпретациялау қабілеті болады;D. Дипломатиялық тіл және журналистік этика
нормаларын оқиды Е. журналисттің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі
8.3 Модуль - Түрік елінің құндылықтары(Түрік филологиясы траекториясы)
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Түркі мемлекеттер тілдерінің тарихы
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Түркі тілінің фонетикалық, грамматикалық және лексикалық жүйесін
лингвистикалық білімдерінің қазіргі жағдайына сәйкес жүйелі таныстыру.
Пәннің қысқаша мазмұны:Пән студенттерге түркі тілдерінің дамуының негізгі кезеңдерін, түркі мемлекеттері
тілдерінің тарихи кезеңдерін тіл жүйесі мен құрылымының өзгеруінің үздіксіз процесі ретінде түсіндіру, көп
ғасырлық даму процесінде қалыптасқан оқытылатын тілдің қазіргі жүйесінің негізгі ерекшеліктерін анықтау,
игерілген білім мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдану, оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсініктерін қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тілдік қарым-қатынас практикумы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдік лингвомәдениеттану мен кәсіби құзыреттілікті түркі тілінің қазіргі
жүйесінің қызмет ету жағдайын оқыту негізінде дамытады В. Түркі тілінің дамуының негізгі тарихи кезеңдерін
біледі С. Түркі халықтарының көрнекті әдебиетінің шығармаларын үйренедіD. Тіл теориясының қазіргі даму
кезеңдерін және фонетика, лексика және грамматика саласындағы негізгі өзгерістерді біледі Е. Сөйлеу мен
жазудың әдеби нормалары дағдыларын қолданады.
6В02303 - Шетел филологиясы

БП ТК
БП ТК

Пәндер коды

Пәндер атауы

5. Модуль – Мамандандырылған шетел тілін меңгеру,5 академиялық кредит
ZhKShT 2101
Жалпы кәсіби шетел тілі
2
ShTBBA 2201
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
4
6.1 Модуль – Жалпы білім беру пәндері және мамандық негіздері,5 академиялық кредит
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

2(3)курс-2019 жылы қабылданғандар үшін

7
5

ЖББП МК
ЖББП ТК
БП ТК

Fil 2101
Философия
3
KzhBN 2102
Кәсіпкерлік және бизнес негіздері
3
AFK 2202
Арнайы филологияға кіріспе
3
6.2 Модуль – Рухани және мәдени білім беру,5 академиялық кредит
ЖББП МК
Fil 2101
Философия
3
ЖББП ТК
KN 2102
Құқық негіздері
3
БП ТК
AK 2202
Әдебиеттануға кіріспе
3
7.1 Модуль – Коммуникативтік тілдер,10 академиялық кредит
БП ТК
EShT A1 A2
Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі)
3
2203
БП ТК
EShT B1 2204
Екінші шетел тілі В1
4
7.2 Модуль – Морфологиялық нормалар,10 академиялық кредит
БП ТК
ATBSN 2203
Ағылшын тіліндегі БАҚ-тағы синтаксистік нормалары
3
БП ТК
GRTzhIL 2204
Газет, радио, телевизия және Интернет лексикасы
4
8.1 Модуль – Тіл мәдениеті және елтанымдық аспектілері,21 академиялық кредит
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
3,4
БП ЖК
LElt 2205
Лингвоелтану
4
БП ТК
TTTZhL 2206
Тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
4
БП ТК
KOP 2207
Көркем оқу практикумы
3
БП ЖК
KKZA 2208
Классикалық және қазіргі заман әдебиеті
3
БП
Өндірістік практика
4
8.2 Модуль – Корреспонденция және салауатты өмір салты,21 академиялық кредит
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
3,4
БП ЖК
LElt 2205
Лингвоелтану
4
БП ТК
TSZhKZhT
4
2206
Тарихи сабақтастық және қазіргі журналистика теориясы
БП ТК
OD 2207
Ойлау дизайны
3
БП ЖК
KKZA 2208
Классикалық және қазіргі заман әдебиеті
3
БП
Өндірістік практика
4
10.1 Модуль – Әдебиет, стилистика және арнайы шетел тілі,5 академиялық кредит
БП ЖК
OTEA 2210
Оқытылатын тіл елінің әдебиеті
5
КП ЖК
FGZAT 3301
Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері
4
КП ТК
BZHzhE 3302
Арнайы шетел тілі жалпы кәсіби
5
КП ТК
MZhZhL 3201
Мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
5
10.2. Модуль – Шетел әдебиеті және баспасөз,5 академиялық кредит
БП ЖК
OTEA 2210
Оқытылатын тіл елінің әдебиеті
5
КП ЖК
FGZAT 3301
Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері
4
КП ТК
BZHzhE 3302
Арнайы шетел тілі жалпы кәсіби
5
КП ТК
ATRIK 3201
Мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
3
5
3
4
5
5
3
5
3
5
5
5
6
5
5
5
6

5. Модуль – Мамандандырылған шетел тілін меңгеру
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шеттілдік білім беру әдістемесі
Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге шетел тілдерін оқытудың заманауи теориясы мен әдістемесін
үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны: «Шеттілдік білім берудің әдістемесі» пәні студенттердің әдістеме нысаны мен
пәні, заңдары мен заңдылықтары туралы түсінігін, ғылыми көзқарасын қалыптастыруға, әдістемелік ғылымның
дамуының қазіргі жағдайы мен негізгі үрдістерімен таныстыруға, шетел тілдерін оқытудың теориясы мен
әдістемесін, шетел тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра білу, инновациялық
технологияны қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Фонетика практикумы, базалық шетел тілі, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әлемдік стандартты үлгіге сәйкес шет тілінде оқытады В. Еуропалық
Одақ елдерінде қабылданған Ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және шет тілдерін меңгерудің
жалпыеуропалық құзыретін ескеретін бағдарламаларды пайдаланады С. Басқа қарапайым, көпшілік алдында
белгілі ойдан бас тарта біліп, түрлі пікірлерді қарайды және өзге тілді оқыту тұжырымдамаларына прогрессивті
көзқарастарды таңдайды D. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі Е.
Шет тілін тиімді оқыту үшін замануи құрал-жабдықтарды қолданады.

215

6.1 Модуль – Жалпы білім беру пәндері және мамандық негіздері
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы филологияға кіріспе
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: кәсіби-коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілік контекстінде
герман тілдерін одан әрі теориялық және практикалық зерттеулердің негізі ретінде қарастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Арнайы филологияға кіріспе» пәні студенттердің тілдік, филологиялық қабілетін,
лингвистикалык, коммуникативтік компетенциясының құрылуын, қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің
құрылуын және дамуын, ғылыми көзқарасын құрастыру,тілге қатысты қағидаларды үйрету барысында терең де
тиянақты теориялық, іс-тәжірибелік, шығармашылық, іс-әркеттік білім, пәнді оқыту барысында тілдік
материалдарды меңгертіп студенттің лексикалық қорын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: тіл теориясы, мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Лингвистика мен мәдениеттің өзара іс-қимылы контекстіндегі тілдің
функцияларын біледі. В. Германдық тілдердің қызмет ету ерекшеліктерін зерттеуде диахрондық әдісті
қолданады. С. Әртүрлі жанрлық және стилистикалық бағыттағы мәтіндердің құрылымдық-семантикалық
талдауын орындау қабілеті болады. D. Филологиялық зерттеу барысында кәсіби-коммуникативтік іс-әрекетке
қатысады Е. Осы саладағы технологиялар мен сараптық пікірлерді одан әрі зерделейді.
6.2 Модуль – Рухани және мәдени білім беру
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде әдеби, елтану, мәдениетаралық және коммуникативтік
құзыреттілікті қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: «Әдебиеттануға кіріспе» пәні студенттердің әдеби, елтанушылық, мәдениетаралық
және коммуникативтік құзыреттіліктерін әдебиеттану дамуының негізгі кезеңдерін зерттеу арқылы
қалыптастыруға, негізгі әдеби дәуірлер мен бағыттарды білуге, әдебиеттану саласында көркем шығарманың
мән-мазмұнын терең ұғынуға, зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында ғылыми негізде талдау жасай отырып
проблемаларды шеше алу қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы
Постреквизиттері: тіл теориясы, мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Жалпы көркем әдебиет пен әдеби шығармашылықтың мәні мен мақсатын
біледі В. Әдебиеттегі процестердің дамуының диахрондық және синхрондық сипаттамасын орындайды. С.
Әдебиет пен шындықтың байланысын анықтау қабілеті (белгілі бір әдеби шығармаларды жазудың себебі
ретінде әлеуметтік және философиялық мәселелерді анықтау) болады. D. Өзекті әдеби сынды зерттеу және
әдебиеттану сұхбатына қатысады. Е. Жазушылық шеберлік техникасы мен негізгі көркемдік тәсілдерді
зерттейді.
7.1 Модуль – Коммуникативтік тілдер
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (А1, А2 деңгейі)
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің неміс тілінде сөйлеу қабілетін, лексикалық бірлікті игеру
негізінде белсенді сөздікті игеруін, аутентикалық мәтіндерден ақпарат алуын, жазбаша өз ойын білдіру
дағдысын жетілдіру.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Екінші шетел тілі» пәні студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық
коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, студентке, оның отбасына және айналасына қатысты жеке
таныс сөздер мен негізгі сөз тіркестерін сөйлеуде түсіну, хабарландыруларды, афишалар мен каталогтарды оқу
және түсіну, қоғамдық көзқараста, салт- дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде
оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтк этникалық құндылықтарды білу қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы
шеңберінде монологиялық және диалогтық сөйлеу дағдыларын меңгереді. В. Мәдениетаралық қарым-қатынас
дағдыларын көрсетеді С. Сөйлеуде неміс тіл жүйесіне сәйкес лексикалық және конструкциялық материалды
қолданады. D. Реплика, сөйлеу фигуралары, клише немесе мақал-мәтелдерді қолдану арқылы сөйлеу
процесінде өз эмоциялары мен бағаларын білдіреді. Е. Одан әрі оқыту кезінде мотивациялық аспектіні
арттыруға ықпал ететін жағдайдың, жағдайдың, жағдайдың немесе қарым-қатынас нәтижелерінің мәнін
бағалайды.
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Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Екінші шетел тілі В1
Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде қарым-қатынас жасау
қабілетін қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: «Екінші шетел тілі» пәні студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде
қарым-қатынас дағдыларын, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту,
мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыру, әлеуметтанудың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып шетел
тілінде сөйлей білу, оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел
тілінде сөйлеуді түсіну дағдыларын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пассивті жылдамдықпен және анық дыбыспен сөйлесу сөздерінде кең
тараған фразаларды, клишелерді біледі В. сөзде неміс тіл жүйесіне сәйкес лексикалық және конструкциялық
материалды қолданады С. Дәлме-дәл және әлеуметтік маңызды мәтіндік материалдарды оқу және түсіну
қабілеті (мысалы, хабарландыруларда, афишаларда немесе каталогтардА. болады С. Әлеуметтік-тұрмыстық
және әлеуметтік-мәдени салалардағы әңгіме шеңберінде әдеттегі диалог жүргізеді D) Медиакеңістіктегі
коммуникативті қызметке қатысады Е. Осы саладағы технологиялар мен сараптамалық пікірлерді одан әрі
зерделейді.
7.2 Модуль - Морфологиялық нормалар
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тіліндегі БАҚ-тағы синтаксистік нормалары
Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді ағылшын тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдары ақпараттарында
қолданылатын синтаксистік нормалармен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің ағылшын тілінің синтаксистік ерекшеліктері: сөйлемдегі сөз
тәртібі, кейбір сұрақтарды қолдану ерекшеліктері, теріс ұсыныстар мен синтаксистік кешендер, бұқаралық
ақпарат құралдарында жазбаша және ауызша сөйлеуге тән синтаксистік сипаттамалар тілдік, әлеуметтікпсихологиялық және мәдени жағдайлар, қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық
талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі журналистика, БАҚ-тың заманауи хал-ахуалы, дамуы, құрылымы
жайлы ақпараттармен таныс болады В. Қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін біледі С.
Болжамдар жасайды D. Журналисттің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі Е. Ғылыми стильдің
ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін
біледі.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Газет, радио, телевизия және Интернет лексикасы
Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді газет, радио, телевизия және Интернет лексикасымен таныстыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің ауызша, бейнелі және музыкалық ақпаратты тез тарату мен
жаппай тираждауды қамтамасыз ететін ұйымдық-техникалық кешендерді пайдалана отырып, қоғамдық пікірді
қалыптастыруға бағытталған дербес индустрия ретінде бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі ұғымдарын
білу, белгі жүйесін білу: баспа немесе баспасөз-жазбаша сөз, радио-ауызша сөз, теледидар ауызша сөзді,
қозғалатын бейне мен музыканы синтездеу қабілеттерін дамтыуға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Журналистика, БАҚ-тың лексикасымен таныс болады В. қоғамдық
құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін біледі С. Болжамдар жасайды D) Журналисттің
әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі Е. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады.
8.1 Модуль – Тіл мәдениеті және елтанымдық аспектілері
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Лингвоелтану
Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т
Курсты оқытудың мақсаты: Елдің тарихы мен мәдениеті аясында тілді үйрену
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің елдің физикалық және экономикалық географиясы,
Ұлыбританияның тарихи даму ерекшеліктері, саяси құрылымы және қазіргі мәдени өмірі бойынша білім
жүйесін білу, әлеуметтік-мәдени ерекшеліктері, салт-дәстүрі мен тұрмысы туралы білу, мәдениеттілік және
елтанымдылық құндылықтарды қазіргі таңдағы өмірге бейімдеу, оқылатын тілдің елі жайында нақты
мағлұматтарды білу және сол алынған білімді кәсіби деңгейде қолдану қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Оқытылатын тіл елінің әдебиеті, тіл теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Зерттелетін елдің ұлттық мәдениетінің тарихи дамуының негізгі
кезеңдерін біледі В. Қолданбалы лингвистика саласындағы заманауи ғылыми-теориялық тәсілдерді қолданады
С. Тілдің орфографиялық, орфоэпиялық, грамматикалық нормаларын білуге негізделген тіл жүйесінің заңдары
мен сөйлеу категорияларын ескеру қабілеті болады D. Мәдениетаралық коммуникация актілеріндегі
коммуникативтік құзыреттіліктің ерекшеліктерін зерттейді Е. Заманауи БАҚ-та елдердің геосаяси даму
үрдістерін көрсету тәсілі ретінде гипермедийлік технологиясын зерттейді
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық коммуникативті, кәсіби бағытталған компетенцияларын
берілген теориялық білімді жалпылау негізінде қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: «Тіл теориясының тарихы мен лексикологиясы» пәні студенттердің отандық және
шетелдік тілдегі сөздерді, оның мағыналық жақтарын, құрамын, олардың шығу тарихын, түрлі сөздіктер жасау,
тілдегі тұрақты сөз тіркестері туралы түсініктерін қалыптастыруға, тілдің барлық салаларының даму
заңдылықтары мен бағдарларын айқындау дағдыларын, фонетика, грамматика бойынша қажетті білім, ғылымитеориялық көзқарасын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде
лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамытады В. қоғамдық көзқараста,
салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып,
әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледі С. игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолданады D)
Ағылшын тілінің негізгі тарихи даму кезеңдерін; тіл теориясының қазіргі даму кезеңдері мен фонетика, лексика
және грамматика салаларындағы негізгі өзгерістерді біледі Е. Шетел филологиясы мен әдебиеттану
саласындағы проблемаларды шешеді.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Көркем оқу практикумы
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиеттің классикалық шығармаларын оқу арқылы оқылатын шетел
тілін жетілдіру
Курстың қысқаша мазмұны: «Көркем оқу практикумы» пәні студенттерге көркем жанрдың түпнұсқалық
мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және талдау, сөздің мәнмәтіндігі мен құрылымы бойынша бейтаныс
сөздердің мәнін анықтау, болған оқиғаларға, кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне өзінің көзқарасын көрсету, сөйлеу
мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын қолдануға, оқу барысында түсініктерді кәсіби деңгейде
қолдануға, мәтіндерді аудару және редакциялау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, ауызша сөйлеу практикумы
Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, кәсіби бағытталған шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Негізгі әдеби бағыттар мен жанрларды, ағылшын көркем әдебиетінің
стилистикалық тәсілдерін біледі В. Көркем шығарманың үзінділерін талдау кезінде контекстуалдылықты
пайдаланады С. көркем шығарманың үзінділерін оның қызмет ету аспектісінде сипаттай біледі D. Сыни талдау
критерийлерін оқып жатқан тілде өз пікірін айтады Е. Көркем шығарманың үзінділерінде ағылшын және басқа
тілдердің өзара іс-қимыл ерекшеліктерін үйренеді.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Классикалық және қазіргі заман әдебиет
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Орта ғасырдағы классикалық әдебиет, қазіргі заман әдебиетінің көрнекті
туындыларын оқу және зерттеу, арқылы олардың эстетикалық түсінігін қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны:Классикалық және қазіргі заман әдебиеттерінің дамуы туралы жалпы түсінікпен
қатар, осы әдебиеттердің шежірелерімен тығыз танысуға мүмкіндік беретін шолу мен монографиялық
тақырыптардың ауысуы негізінде жасалады; студенттерді шығармашылық кезеңде таныстыруға, белгілі бір
дәуірі бойынша жұмыстарды қарастыруға, әдеби шығармалардағы дәстүрлер мен инновациялардың
үздіксіздігін көрсетуге бағытталған.
Пререквизиттері: базалық шетел тілі, ауызша сөйлеу практикумы
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Постреквизиттері: тіл теориясы, оқытылатын тіл елінің әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің қалыптасуы мен даму сатыларын меңгереді В. Шетел
филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта
коммуникативтік өз білімін көрсетеді С. Дәстүрлерді, олардың көрнекті өкілдері туралы біледі D) Филология
саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді Е.
Классикалық және қазіргі заман әдебиеттерінің көрнекті өкілдері мен олардың шығармаларын біледі.
8.2 Модуль – Корреспонденция және салауатты өмір салты
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тарихи сабақтастық және қазіргі журналистика теориясы
Бағдарлама авторы: Cарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Журналистердің кәсіби деңгейін көтеруге ұмтылысын қолдау және үш тілдікке
көшу процесінде ағылшын тілін білуін кеңейту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің журналистика тарихын зерттеу әдіснамасын қалыптастыру,
кезеңдеу тәсілдері, тарих пен қазіргі заман арасындағы байланыс негізгі әдіснамалық принципі, Европалық
дәстүрлер, журналистиканың тарихи дамуының өзіндік ерекшелігі, мемлекеттің ақпараттық саясаты және сөз
бостандығы үшін баспасөз күресінде игерген білімін кәсіби деңгейде қолдану, ғылыми стильдің ерекшеліктерін
және ғылыми академиялық қатынас сферасында жүзеге асыру тәсілдерін білу қабілеттерін дамытуға
бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Журналистика туралы, бұқаралық ақпарат құралдары туралы ғылымның
негізгі ұғымдарының тұтас жүйесін біледі В. Журналистік ғылымның терминологиялық санаттарын қолданады
С. Мәдениетаралық коммуникативтік қызметті жүзеге асыру мақсатында әр түрлі аудиторияларға бағытталған
ақпараттық материалды интерпретациялау қабілеті болады D) Дипломатиялық тіл және журналистік этика
нормаларын оқиды Е. журналисттің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ойлау дизайны
Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Филология саласында ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны
қалыптастыруға ықпал ететін ойлау дизайнын қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: «Ойлау дизайны» пәні студенттердің жұмыс барысында өз ойлауын
қалыптастыру, нақты адамға белгілі бір міндетті шешуге келу үшін қабілеттерін қолдану, ақпаратты,
идеяларды, мәселелер мен шешімдерді табу, ойлау логикасын дамыту, бұл білімді кәсіби деңгейде қолдану,
филология саласында ой-өрісі кең және ойлау мәдениеті жоғары білімді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін
ойлау дизайнын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Фонетика практикумы, базалық шетел тілі, грамматика практикумы
Постреквизиттері: Тіл теориясы, арнайы шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ойлау дизайны, эмпатия ұғымын түсінеді В. шығармашылық тәсілді
қолданады С. Түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру тәсілдерін біледі D) Игерген білім мен
түсінігін кәсіби деңгейде қолданады Е. Ойлау логикасын дамытады.
10.1 Модуль – Әдебиет, стилистика және арнайы шетел тілі
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: филологиялық ғылыми зерттеу әдіс-тәсілдеріне қатысты тақырыптар жүйелеу
Пәннің қысқаша мазмұны: «Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері» пәні студенттердің
филологияға қатысты ғылыми көзқарасын, ғылыми зерттеу барысында әдіс-тәсіл түрлерін қолдануды,
аудиторлық және ақпараттық желілерде білім беру қызметін жүзеге асыруда дәстүрлі және инновациялық
әдістерді біріктіре, жаңарта отырып, шетел тілдерін оқыту әдістерін жасап әзірлеу, филологияның дамуындағы
дәстүрлі және қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу міндеттерін байланыстыру дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған.
Пререквизиттері: базалық шетел тілі, фонетика практикумы
Постреквизиттері: тіл теориясы, мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне
қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Филология
саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С.
Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық технологияны
қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді D) Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және
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ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің
академиялық қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын
ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек
беру тәсілдерін біледі Е. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс
жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби
және күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді.
10.2 Модуль – Шетел әдебиеті және баспасөз
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: филологиялық ғылыми зерттеу әдіс-тәсілдеріне қатысты тақырыптар жүйелеу
Пәннің қысқаша мазмұны: «Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері» пәні студенттердің
филологияға қатысты ғылыми көзқарасын, ғылыми зерттеу барысында әдіс-тәсіл түрлерін қолдануды,
аудиторлық және ақпараттық желілерде білім беру қызметін жүзеге асыруда дәстүрлі және инновациялық
әдістерді біріктіре, жаңарта отырып, шетел тілдерін оқыту әдістерін жасап әзірлеу, филологияның дамуындағы
дәстүрлі және қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу міндеттерін байланыстыру дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған.
Пререквизиттері: базалық шетел тілі, фонетика практикумы
Постреквизиттері: тіл теориясы, мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне
қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Филология
саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С.
Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық технологияны
қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді D) Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және
ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің
академиялық қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын
ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек
беру тәсілдерін біледі Е. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс
жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби
және күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді.
5В021000 - Шетел филологиясы

БП МК
БП МК
КП ТК
КП ТК
БП МК
БП МК
КП ТК
КП ТК
БП МК
БП МК
КП ЖК
КП МК
КП МК
БП МК
БП МК

Пәндер коды

Пәндер атауы

9.1 Модуль - Теориялы және практикалық аспектілері,20 академиялық кредит
ShTBBA 3201
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
5
KBShT 3202
Кәсіби бағытталған шетел тілі
5
TT 3301
Тіл теориясы
5
AAT 3302
Ағылшын әдебиетінің теориясы
5
9.2 Модуль - Тілдің аспектілері және кәсіби шетел тілі,20 академиялық кредит
ShTBBA 3201
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
5
KBShT
Кәсіби бағытталған шетел тілі
5
ATTF 3301
Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы
5
ААОА
Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі
5
10.1 Модуль – Әдебиет стилистикасы және арнайы шетел тілі,23 академиялық кредит
OTTN 3203
Оқылатын тіл теориясының негіздері
5
TKL 3204
Теориялық және қолданбалы лингвистикасы
6
FGZAT 3303
Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері
6
KKZA 3304
Классикалық және қазіргі заман әдебиеті
5
ESht 3305
Мамандандырылған кәсіби тілі
6
10.2 Модуль - Шетел әдебиеті және баспасөз,23 академиялық кредит
OTTN 3203
Оқылатын тіл теориясының негіздері
5
TKL 3204
Теориялық және қолданбалы лингвистикасы
6
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

3курс-2018 жылы қабылданғандар үшін

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
5
5

КП ЖК
FGZAT 3303
Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері
6
5
КП МК
KKZA 3304
Классикалық және қазіргі заман әдебиеті
5
5
КП МК
ESht 3305
Мамандандырылған кәсіби тілі
6
3
11.1 Модуль - Лингвистика жанрлары,саяси лексика және практика,15 академиялық кредит
БП ТК
MZhZhL 3205
Мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
6
6
КП ТК
KSL 3306
Қоғамдық саяси лексикасы
6
6
БП
Өндірістік практика
6
5
11.2 Модуль - Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің жүйесі және құжаттау,15 академиялық кредит
БП ТК
ATRIK 3205
Ағылшын тілінің ресми іс-қағаздары
6
6
КП ТК
ТККР 3306
Тілдік қарым-қатынас практикумы
6
6
БП
Өндірістік практика
6
5
9.1 Модуль - Теориялы және практикалық аспектілері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл теориясы
Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Үйренуші тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде
лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамыту. Пәннің қысқаша
мазмұны: Пән студенттердің фонетика пәні мен нысаны және тіл тарихы, берілген пәндердің қоғамдық
ғылымдар шеңберіндегі орны туралы, шетел тілінде айтылу дамуының қазіргі тенденциялары және олардың
тарихи дамуы туралы, тілдің дыбыстық құрылысын зерттеу әдістері туралы, даму тарихымен байланысты
оқытылатын тілдің фонетикалық құрылымы туралы, зерделенетін саладағы мәселелерді шешу және
аргументтерді тұжырымдау қабілетін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тілдік қарым-қатынас практикумы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде
лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамытадыВ)Шетел халықтарының
аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді С. Ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және
Еуропалық одақ елдерінде қабылданған шетел тілдерін меңгерудің жалпы еуропалық компетенцияларын
ескереді D. Ағылшын тілінің негізгі тарихи даму кезеңдерін; тіл теориясының қазіргі даму кезеңдері мен
фонетика, лексика және грамматика салаларындағы негізгі өзгерістерді біледі Е. Сөйлеу мен жазудың әдеби
нормасының дағдыларын қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын әдебиетініңтеориясы
Бағдарлама авторы:
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын әдебиеті тарихымен, оның көркем – образды дәстүрімен, көрнекті
жазушыларымен, олардың шығармаларының аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы олардың бойында
әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық-коммуникативті, аудармашылық және лингвоелтанушылық біліктілікті
қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән Еуропалық және мәдени үрдістер контекстіндегі Англиядағы әдеби процестің
ерекшелігін білуге, оқытылатын шетел тіліндегі әдебиеттанулық талдаудың негізгі терминдерін білуге,
ағылшын әдебиеті тарихының негізгі кезеңдерін, оның жанрлық жүйесі мен авторларын білуге, әдебиет
тарихының негізгі кезеңдері туралы негізгі теориялық білімдерді меңгеруге, сөйлеу мен жазудың әдеби
нормасының дағдыларын қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Лингвоелтану
Постреквизиттері: Мәтінніңфункциональды-стилистикалық анализі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Оқытылатын шығармалардың мазмұнын, өзекті мәселелерін, жанрлық
ерекшеліктерін, идеялық-көркемдік ерекшеліктерін, олардағы көтерілген мәселелерді; тілі оқылатын ел
жазушыларының шығармашылығын біледі В. Жеке жанрлар мен авторларды аудару қиыншылықтарын,
аудармашылық қателер мен жетістіктерін, аудармашылық жұмыстарының алдағы бағдарларын біледі С. Тілі
оқылатын ел мәдениетінің ерекшеліктерін салыстыра отырып әдеби шығармалардың аудармаларына талдау
жасайдыD. Оқылатын шығармалардың ұлттық ерекшелігін айқындайды Е. Игерген білім мен түсінігін кәсіби
деңгейде қолданады жәнешетел филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешеді және
деректерді қалыптастырады.
9.2 Модуль - Тілдің аспектілері және кәсіби шетел тілі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы
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Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Теориялық фонетиканың лингвистикалық ғылымдар жүйесіндегі орны мен ролі
анықтау.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қазіргі шет тілінің фонетикалық құрылымының теориялық негіздерін
оқытуға, оқылатын тілдің фонетикалық заңдылықтары туралы түсініктерді білуге, шет тілінде дұрыс интонация
мен айтуды қолданып, білімін қолдана білуге, практикада оқу, тыңдау қабілетін және білімін көрсетуге, шет
тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асырып ағылшын тілінің жүйесін және оның
қызметін білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Фонетика практикумы
Постреквизиттері: Стилистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тілдің фонетикалық құрылымын; ағылшын тіліндегі дауыссыздар мен
дауыстылардың артикуляциясын; ағылшын тіліндегі буынға бөлудің ерекшеліктерін біледі В. Әріптікдыбыстық жарасымдылықты орнатады. Сөздерді транскрипциялай біледі. Фонетикалық белгілерге сәйкес
монологтық және диалогтық сипаттағы өзге тілдегі мәтіндерді мәнерлеп оқу арқылытіл жеткізушілері мен
дыбыстық жазудың орындалуындағы монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және бейне мәтіндерді
түсінеді С. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау
дағдыларын жеткілікті меңгереді және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және
күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді D. Филология
саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді Е.
Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта
коммуникативтік өз білімін көрсетеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі
Бағдарлама авторы:
Курсты оқытудың мақсаты: Оқытушы ретінде білім беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға
қабілетті маман ретінде қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілі мен әдебиеті оқытушысы ретінде филологиялық білім беру саласында
өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті маманды қалыптастыру, курсты оқу кезінде алынған теориялық
білімді тереңдету, осы білімді және түсінуді кәсіби деңгейде қолдану.Ағылшын әдебиетін оқыту барысында
шетел филологиясы мен әдебиеттану саласымен байланысты контекстерде заманауи әдістерді және кәсіби
білімді қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы кәсіби шетел тілі
Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі және аударма
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолданады және шетел
филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешеді және деректерді қалыптастырады В.
Филология саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін
меңгередіС. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық
технологияны қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізедіD. Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының
дағдыларын қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейдіЕ.
Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын
жеткілікті меңгереді және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті
тақырыптарда (ауызша және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді.
10.1 Модуль – Әдебиет стилистикасы және арнайы шетел тілі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: филологиялық ғылыми зерттеу әдіс-тәсілдеріне қатысты тақырыптаржүйелеу
Пәннің қысқаша мазмұны: «Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері» пәні студенттердің
филологияға қатысты ғылыми көзқарасын, ғылыми зерттеу барысында әдіс-тәсіл түрлерін қолдануды,
аудиторлық және ақпараттық желілерде білім беру қызметін жүзеге асыруда дәстүрлі және инновациялық
әдістерді біріктіре, жаңарта отырып, шетел тілдерін оқыту әдістерін жасап әзірлеу, филологияның дамуындағы
дәстүрлі және қазіргі заманғы ғылыми-зерттеу міндеттерін байланыстыру дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған.
Пререквизиттері: базалық шетел тілі, фонетика практикумы
Постреквизиттері: стилистика, мәтіннің функционалды-стилистикалық анализі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне
қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Филология
саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгередіС.
Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық технологияны
қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді; D. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және
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ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің
академиялық қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын
ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек
беру тәсілдерін біледі; Е. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс
жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби
және күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбаша шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді.
11.1 Модуль - Лингвистика жанрлары, саяси лексика және практика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: мәтінді талдаудың негізгі аспектілері туралы білу
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән мәтіндер мен жанрлар туралы түсінік, тілдің дыбыстық, лексикалық және
грамматикалық жағынан лингвистикалық талдаудың негізгі дағдыларын қалыптастыруға, лингвистикалық
құбылыстарды және фактілерді бағалауға мағыналы көзқарасты дамытуға; тілдік бірліктердің функциялықстильдік және стилистикалық бояуын қарастыруға;тілдің жүйесі, өмір сүру формалары, тілдердің қалыптасуы
мен дамуы, тілдердің жіктелуі, мәтіндер мен жанрлардың лингвистикасын зерттеуге бағытталған.
Пререквизиттері: Лингвоелтану, тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
Постреквизиттері: Стилистика, мәтіннің функционалды-стилистикалық анализі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Болашақ мамандардың бойына мәтінді, тілдік және мағыналық ұйымын
талдаудың кәсіби дағдыларын меңгередіВ. Мәтіндіталдаудың теориясы мен әдістемесін меңгереді С. Заманауи
мәтін лингвистикасы мәтіннің өзі мен құрылымын, категориялары мен тілдік бірліктерін, сол сияқты мәтінді, ең
алдымен көркем мәтінді құрастыру, тудыру және талдау тәсілдерін зерделейді D. Шетел филология саласында
алдыңғы қатарлы білім элементтерін пайдалана отырып, оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінік
қалыптастыру, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді Е. Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде
қолдану жәнешетел филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешу және деректерді
қалыптастырады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қоғамдық саяси лексикасы
Бағдарлама авторы: Буранкулова Э.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Қоғамдық-саяси лексиканың түрлерін кәсіби мақсатта әртүрлі композициялық
сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын білдіруге үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыру, қоғамдық-саяси лексиканың түрлері туралы түсінікке ие болу, пікір-талас, сұхбат жүргізу үшін
аргументациялық-полемиялық іскерліктер, кәсіби мақсатта әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және
жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын білдіру, қоғамдық көзқараста, салт дәстүрде, қоғамдық нормада
негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып әлеуметтік-этникалық құндылықтарды
білуге бағытталған.
Пререквизиттері: Лингвоелтану, тіл теориясының тарихы және лексикологиясы
Постреквизиттері: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін, стилистика
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қоғамдық-саяси лексиканың түрлері туралы түсінікке ие болады В.
Пікірталас, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық-полемиялық іскерліктер, кәсіби мақсатта әртүрлі
композициялық сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын білдіреді С. Қоғамдық
көзқараста, салт дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле
отырып әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледіD. Шетел филология саласында алдыңғы қатарлы білім
элементтерін пайдалана отырып, оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінік қалыптастыру, жағдаятта
коммуникативтік өз білімін көрсетеді Е. Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану жәнешетел
филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешу және деректерді қалыптастырады.
11.2 Модуль - Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің жүйесі және құжаттау
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің ресми іс-қағаздары
Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қарым-қатынастың жазбаша түрлері, хат түрлеріне қатысты ағылшын
тілді нағыз тілді тасымалдаушыларының іскерлік қатынастағы әңгімелерін тыңдап, еркін түсінуге және
талқылауға үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің іскерлік, коммуникативтік және аудармашылық құзыреттілігін
іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән сөйлеу формаларын зерттеу және диалогтық және монологтық сөйлеу
дағдыларын дамыту арқылы қалыптастыру, әлеуметтік, этикалық және ғылыми ойларды ескере отырып,
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пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты табу және түсіндіру, ағылшын тілінде жазбаша ресми іс
қағаздарды меңгеруге бағытталған.
Пререквизиттері: Мемлекеттік тілде іс жүргізу, базалық шетел тілі
Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі және аударма, ғылыми дискурстың негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Студенттердің іскерлік, коммуникативтік және аудармашылық
құзыреттілігін қалыптастыру В. Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән сөйлеу формаларын зерттеу және
диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын дамыту арқылы қалыптастыру С. Әлеуметтік, этикалық және
ғылыми ойларды ескере отырып, пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты табу және түсіндіруD. Қажетті
автоматтандырылған тіл дағдыларын дамыту, техниканы дамыту, құрамында бұрын игерілген лексика мен
грамматикасы бар ағылшын тіліндегі мәтінді оқу және түсіне білу ретінде ауызша тілді оқыту Е. Ағылшын
тілінде жазбаша ресми іс қағаздарды меңгеру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тілдік қарым-қатынас практикумы
Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Тілдік қарым-қатынас, оның ішіде диалогтық қарым-қатынастың
функционалдық түрлері және монологтық сөйлеу типтері туралы түсінігін қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің диалогтық қарым-қатынастың функционалдық түрлері және
монологтық сөйлеу типтері туралы түсінік, пікірталастар, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық - полемиялық
іскерліктер, әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын кәсіби
мақсатта білдіру, қарым-қатынас саласында базалық білімді қолдану, шетел филологиясы саласында
оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мән мәтініндегі базалық шетел тілі, жалпы кәсіби шетел
тілі
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма, ғылыми дискурстың негіздері
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Пікірталастар, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық - полемиялық
іскерліктерін дамытады В. Әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз
ойларын кәсіби мақсатта білдіреді С. Қарым-қатынас саласында базалық білімді қолданады D. Шетел
филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады Е. Оқытылатын
шет тілін жеткізушілердің тілдеріндегі ұлттық-мәдени ерекшеліктерді; оқытылатын тілдің орфоэпиялық,
орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және дискурсивтік өлшемдерін біледі.
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10.1 Модуль – Филология және көп тілді білім
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі жанрлардан аутентивті мәтіндер, радио жене телехабардың аудио және
видеожазбаларын қолдана отырып, шетел тіліндегі қарым-қатынас іскерліктерін дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін» пәні студенттердің арнайы мақсаттар үшін
шетел тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін көрсету, оқылатын тақырып шегінде диалогтық және
монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруларды, сұхбаттарды,
жарнаманы түсіндіру, мәтіндерді зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізу, эссе, шығарма
жазу дағдыларын қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Теориялық және қолданбалы лингвистика, мамандандырылған кәсіби шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілі (кәсіби), Academic Writing
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Филология саласындашет тілінің
базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С. Қоғамдық көз-қараста,
салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып,
әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледіD. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми
академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық
қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру
ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру
тәсілдерін біледі Е. Жазба тіл дағдысын дамыту.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Филология саласында өз болашақ кәсіби қызметін гуманитарлық бағыттағы орта
оқу орындарында шетел тілдері оқытушысы ретінде жүзеге асыру немесе ғылыми мекемелерде кіші
буын әдіскер-зерттеуші болу.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма» пәні студенттердің
мәдениетаралық қарым-қатынас, аударма туралы түсініктерін, өзге тілді және өз елінің мәдениеттері
арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, басқа мәдениет өкілдерінің мәдени болмысын, мінез-құлқын
талдау, жалпылау мен қорытынды жасау, өзге ұлт өкілдері мәдениетінің бірегейлігіне құрмет көрсету,
шыдамдылық пен икемділік, жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыруға
бағытталған.
Пререквизиттері: Тіл теориясының негіздері, арнайы шетел тілі
Постреквизиттері: Лингвистикалық гендерология, Ғылыми жұмыстарының әдіснамасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Қоғамдық көз-қараста, салтдәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтікэтникалық құндылықтарды біледі С. Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің
грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі, аудармаларды орындайды, көркем
публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері
тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады D. Ақпаратты өңдеу
тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді
және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша
және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді Е. Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету
саласында ағылшын тілін қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы шетел тілі – арнайы-кәсіби
Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық және кәсіби филологиялық бағыттағы тақырыптардың және
қатынас аясының мазмұнын қамтитын мәдени, ақпараттық және кәсіби сипаттағы түпнұсқа мәтіндерден
алынған үзінділердегікәсіби филологиялық проблемаларды шешіп үйрену
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін
қалыптастыру, пікірталастар, сұхбат жүргізу, әртүрлі композициялық - сөйлеу типтерінде және жазбаша
дискурс түрлерінде өз ойларын кәсіби мақсаттарда білдіру, кәсіби шет тілі саласында базалық білімдерді тиісті
деңгейде қолдану, шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті
қалыптастыру, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсету қабілеттерін дамтыуға бағытталған.
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Пререквизиттері: Теориялық және қолданбалы лингвистика, мамандандырылған кәсіби шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілі (кәсіби), Academic Writing
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Филология саласындашет тілінің
базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С. Қоғамдық көз-қараста,
салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып,
әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледіD. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми
академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық
қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру
ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру
тәсілдерін біледі Е. Жазба тіл дағдысын дамыту.
10.2. Модуль – Коммуникация және аударма
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Аударма теориясы мен практикасының негіздері
Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н.
Курсты оқытудың мақсаты: Филология саласында өз болашақ кәсіби қызметін гуманитарлық бағыттағы орта
оқу орындарында шетел тілдері оқытушысы ретінде жүзеге асыру немесе ғылыми мекемелерде кіші
буын әдіскер-зерттеуші болу.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Аударма теориясы мен практикасының негіздері» пәні студенттердің
мәдениетаралық қарым-қатынас, аударма туралы түсініктерін, өзге тілді және өз елінің мәдениеттері
арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, басқа мәдениет өкілдерінің мәдени болмысын, мінез-құлқын
талдау, жалпылау мен қорытынды жасау, өзге ұлт өкілдері мәдениетінің бірегейлігіне құрмет көрсету,
шыдамдылық пен икемділік, жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілетін қалыптастыруға
бағытталған.
Пререквизиттері: Тіл теориясының негіздері, арнайы шетел тілі
Постреквизиттері: Лингвистикалық гендерология, ғылыми жұмыстарының әдіснамасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Қоғамдық көз-қараста, салтдәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтікэтникалық құндылықтарды біледі С. Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің
грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі, аудармаларды орындайды, көркем
публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері
тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады D. Ақпаратты өңдеу
тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді
және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша
және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді Е. Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету
саласында ағылшын тілін қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Арнайы шетел тілі – арнайы-кәсіби С1 жалғастырмалы
Бағдарлама авторы: Төлегенова Г.Ғ.
Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық және кәсіби филологиялық бағыттағы тақырыптардың және
қатынас аясының мазмұнын қамтитын мәдени, ақпараттық және кәсіби сипаттағы түпнұсқа мәтіндерден
алынған үзінділердегі кәсіби филологиялық проблемаларды шешіп үйрену
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән болашақ маманның кәсіби қызметінің түрлі аспекттерін және кәсіби
құзыреттілігін көтеру, шеттілдік академиялық қатынастың ауызша және жазбаша спецификасын, академиялық
мәтін (дискурс, әдеби – сөйлеу типтері), мазмұндама формалары, анализ және аргументация тәсілдері,
құрылымдық және мазмұндық ұйымдастыру ерекшеліктерін білу, студенттерде мәдениетаралық және кәсіби
құзыреттілікті ары қарай жетілдіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Теориялық және қолданбалы лингвистика, мамандандырылған кәсіби шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілі (кәсіби), Academic Writing
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Филология саласындашет тілінің
базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С. Қоғамдық көз-қараста,
салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып,
әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледіD. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми
академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық
қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру
ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру
тәсілдерін біледі Е. Жазба тіл дағдысын дамыту.
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11.1 Модуль – Коммуникация,дискурс негіздері және мәтін талдауы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ғылыми дискурстың негіздері
Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Үйренуші тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде
лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамыту, ғылыми көзқарасын
қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискурстың негізгі
қасиеттері туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру, студенттердің ғылыми дискурсты компаративтік
талдаудың негізгі принциптерін меңгеру студенттердің басқа пәндер курстарында алған академиялық оқу мен
жазу дағдыларын тереңдету, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау
қабілетін анықтау қабілетін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: Теориялық және қолданбалы лингвистика, мамандандырылған кәсіби шетел тілі.
Постреквизиттері: Сөйлеу жанырларының теориясы, Білімдегі виртуалды дискурс
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. Шет тілін оқытуға қажет
теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық технологияны қолданады және ғылыми
зерттеу жұмысын жүргізедіС. Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас
сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық қатынасындағы
ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін,
композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру тәсілдерін біледі D.
Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету саласында ағылшын тілін қолданады Е. Жазба тіл дағдысын
дамыту.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Стилистика және көркем мәтіннің анализі
Бағдарлама авторы: Буранкулова Э.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық және коммуникативті білім мен дағдыларды дамыта отырып,
қазіргі заманғы филологиялық идеялар тұрғысынан көркем мәтіннің стилистикалық анализін жасау жолдарын
меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Стилистика және көркем мәтіннің анализі» пәні студенттердің тілдің
стилистикалық ресурстары туралы, стилистикалық нормалар туралы, олардың тарихи өзгермелілігі және тілді
қолдану жағдайына байланысты әртүрлі варианттарға ие болып келетіндігі туралы түсінігін, тілдік құралдарды
пайдалану,шетел тілінің лексикалық, грамматикалық, морфологиялық, стилистикалық және синтаксистік
ерекшеліктерін білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Көркем оқу практикумы, лингвистикалық ілім тарихы
Постреквизиттері: Лингвистикадағы мәтін герменевтикасы, Ғылыми жұмыстарының әдіснамасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолданады және шетел
филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешеді және деректерді қалыптастырады В. Шетел
филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта
коммуникативтік өз білімін көрсетеді С. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен
өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық
болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін
меңгередіD. Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің грамматикалық,
синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі, аудармаларды орындайды, көркем публицистика және
оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді
редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады Е. Сөйлеу мен жазудың әдеби
нормасының дағдыларын қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және
зерттейді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Іскерлік ағылшын тілі және аударма
Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді іскерлік қарым-қатынастың арнайы іскерлік терминдерінүйреніп,
қолдана білуге, іскерлік құжаттарды талқылауға және құруға үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің қажетті автоматтандырылған сөйлеу дағдыларын дамыту
негізінде ауызша сөйлеуді оқыту, оқу техникасын дамыту және бұрын меңгерілген лексиканы қамтитын
ағылшын мәтінін түсіну дағдысы, коммуникативтік-мәдениетаралық жетілдіру және кәсіби құзыреттілікті
қалыптастыру, шетел тілін белсенді қолдану, сондай-ақ ойды ауызша және жазбаша түрде дұрыс және қисынды
жеткізу, шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді жүзеге асыра білу қабілеттерін дамытуға бағытталған.
Пререквизиттері: мамандандырылған кәсіби шетел тілі, ауызша сөйлеу практикумы
Постреквизиттері: лингвистикадағы мәтін герменевтикасы
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді.В. Қоғамдық көз-қараста, салтдәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтікэтникалық құндылықтарды біледі. С. Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен
өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді және ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық
болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбашА. шетел тілінде сөйлеу қабілетін
меңгереді.D. Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын қолданады, шетел халықтарының аса
көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді. Е. Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету саласында
ағылшын тілін қолданады.
11.2.Модуль – Стилистика және әдеби редакциялау
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі
Бағдарлама авторы: Буранкулова Э.Т.
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы филологиялық идеялар тұрғысынан көркем мәтіннің
стилистикалық анализін жасау жолдарын меңгерту,лингвистикалық және коммуникативті білім мен
дағдыларын дамыту.
Пәннің қысқаша мазмұны:«Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі» пәні студенттерге стилистиканың
негізгі түсініктерін, тілдік ерекшеліктер мен оны қолдану тәсілдерін білу, газет стилі, ғылыми-техникалық
стиль, сөйлеу мәдениетінің қажетті шарты болып табылатын ағылшын тілінің әдеби нормалары туралы білу,
сөйлеу мен жазудың әдеби нормалары мен дағдыларын қолдану, шетел тілінің лексикалық, грамматикалық,
морфологиялық, стилистикалық және синтаксистік ерекшеліктерін білу дағдыларын қалыптастыруға
бағытталған.
Пререквизиттері: Көркем оқу практикумы, лингвистикалық ілім тарихы
Постреквизиттері: Лингвистикадағы мәтін герменевтикасы, Ғылыми жұмыстарының әдіснамасы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге
асыра біледі, инновациялық технологияны қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізедіВ. Ғылыми
стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру
тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың
құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру
формаларын, сараптау және дерек беру тәсілдерін біледі С. Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін
біледі, шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі, аудармаларды
орындайды, көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық
түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады D.
Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік,
стилистикалық ерекшеліктерун біледі, аудармаларды орындайды, көркем публицистика және оның жанрлық
жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау
әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады Е. Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын
қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Баспасөздегі суреттеме және очерк жанрлары
Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е.
Курсты оқытудың мақсаты: Журналистердің кәсіби деңгейін көтеруге ұмтылысын қолдау және үш тілдікке
көшу процесінде студенттердің кәсіби қарым-қатынас пен сөйлесудің кәсіби дағдыларын қалыптастыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Баспасөздегі суреттеме және очерк жанрларына қатысты тақырыптар
Пререквизиттері: теориялық және қолданбалы лингвистика, мамандандырылған кәсіби шетел тілі
Постреквизиттері: Шетел тілі (кәсіби), Сөйлеу жанрларының теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге
асыра біледі, инновациялық технологияны қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізедіВ. Ғылыми
стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру
тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың
құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру
формаларын, сараптау және дерек беру тәсілдерін біледі С. Қазіргі журналистика, БАҚ-тың заманауи халахуалы, дамуы, құрылымы жайлы ақпараттармен таныс болады, қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын,
зерттеу әдістерін біледі, болжамдар жасайды, журналисттің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі D.
Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта
коммуникативтік өз білімін көрсетеді Е. Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету саласында ағылшын тілін
қолданады.
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