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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!
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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 (2016 жыл).
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
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Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

3. Модуль – Ұлттық руханият, педагогика, дене тәрбиесі мен кәсіби практикалар,21 академиялық
кредит
БП ЖК
Ped 1207
Педагогика
1
4
ЖББП МК
DSh 1108
Дене шынықтыру
1,2,3,4
8
БП ЖК
UR1209
Ұлттық руханият
2
5
БП
Оқу практикасы
2
2
БП
Педпрактика
2
2
3. Модуль – Ұлттық руханият, педагогика, дене тәрбиесі мен кәсіби практикалар
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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Әдебиеттануға кіріспе
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: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Адамның рухани дамуы мәдениетте үлкен рөл атқарады. Өйткені, руханилығы
жоғары адамдары бар қоғам ғана жоғары дамыған мәдениет жасай алады.Жеке адамның рухани дамуы
халықтың санасымен, психологиясымен, саяси белсенділігімен ұштасып жатады. Қоғамның қалыпты рухани
дамуы әлеуметтік құрылымға, әр түрлі топтарға, олардың әрекет аясына өзгерістер енгізеді. Мәдениетті адам
рухани бастаулардан нәр алатын қоғамда ғана қалыптасуы мүмкін.
Пәннің қысқаша мазмұны: Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым,
білім арқылы келеді. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани бостандыққа
жетектейді. Рухани құндылықтар өмірге мағына береді, болашаққа жол ашады. Руханиятты қадірлейтін
қоғамның ғана болашағы бар.Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасты, қадірі,
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адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік
қасиеттерінің жоғарлығы- руханилықтың негізі.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Әдебиеттануға кіріспе
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәдениетті адам өзінің мәдени деңгейін үнемі арттырады, В. Әр істе
жоғары саналылық танытады, С. Дүниежүзілік әдебиет және көркемөнер жетістіктерімен үзбей танысып
отырады, D. Рухани байлығы мол адам ғана шын мәдениеттің дамуына үлес қоса алады Е.
Адамгершілік қасиеттерді қастерлейді, рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады.
6В01701 –Қазақ тілі мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

3. Модуль - Ұлттық руханият, педагогика, дене тәрбиесі мен практика,17 академиялық кредит
БП ЖК
Ped 1207
Педагогика
1
ЖББП МК
DSh 1108
Дене шынықтыру
1,2
БП ЖК
UR 1209
Ұлттық руханият
2
БП
Оқу практикасы
2
БП
Педпрактика
2
4.1 Модуль - Білім беру бағыты қазақ жазуы тарихы,17 академиялық кредит
БП ЖК
BBM 1210
Білім берудегі менеджмент
2
БП ЖК
IBB 1211
Инкюзивті білім беру
2
БП ЖК
KAОTsR 2201
Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық
3
ресурстар
ЖББП ТК
KZhLA 2102
Қазақ жазуы және латын әліпбиі
3
4.2 Модуль - Білім беру академиялық адалдық,17 академиялық кредит
БП ЖК
BBM 1210
Білім берудегі менеджмент
2
БП ЖК
IBB 1211
Инкюзивті білім беру
2
БП ЖК
KAОTsR 2201
Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық
3
ресурстар
ЖББП ТК
AA 2102
Академиялық адалдық
3

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1(3)курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

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

3. Модуль - Ұлттық руханият, педагогика, дене тәрбиесі мен практика
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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, Бағалаудың өлшемдік
технологиялары
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 іс-
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әрекетінің 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: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Адамның рухани дамуы мәдениетте үлкен рөл атқарады. Өйткені, руханилығы
жоғары адамдары бар қоғам ғана жоғары дамыған мәдениет жасай алады.Жеке адамның рухани дамуы
халықтың санасымен, психологиясымен, саяси белсенділігімен ұштасып жатады. Қоғамның қалыпты рухани
дамуы әлеуметтік құрылымға, әр түрлі топтарға, олардың әрекет аясына өзгерістер енгізеді.Мәдениетті адам
рухани бастаулардан нәр алатын қоғамда ғана қалыптасуы мүмкін.
Пәннің қысқаша мазмұны: Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым,
білім арқылы келеді. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани бостандыққа
жетектейді. Рухани құндылықтар өмірге мағына береді, болашаққа жол ашады. Руханиятты қадірлейтін
қоғамның ғана болашағы бар.Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасты, қадірі,
адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік
қасиеттерінің жоғарлығы- руханилықтың негізі.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Филология негіздері, Нормативті қазақ тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәдениетті адам өзінің мәдени деңгейін үнемі арттырады, В. Әр істе
жоғары саналылық танытады, С. Дүниежүзілік әдебиет және көркемөнер жетістіктерімен үзбей танысып
отырады, D. Рухани байлығы мол адам ғана шын мәдениеттің дамуына үлес қоса алады Е.
Адамгершілік қасиеттерді қастерлейді, рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады.
4.1 Модуль - Білім беру бағыты қазақ жазуы тарихы
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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, 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 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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, Бағалаудың өлшемдік
технологиялары
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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.
6В01701 –Қазақ тілі мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1(2)курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

1. Модуль - Білім менеджменті мен бағалау және кәсіби қазақ тілі, педагогика,18 академиялық кредит
БП ЖК
Ped 1201
Педагогика
1
5
БП ЖК
KTZHBBO
Қазақ тілін ЖББ оқыту
1
4
1202
БП ЖК
BBM 1203
Білім берудегі менеджмент
2
4
БП ЖК
BOT 1204
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
2
5
2.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі теориясы мен әдебиет,цифрлық оқыту,24 академиялық кредит
БП ТК
KKTSM 1205
Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы
1
5
БП ЖК
EDA 1206
Ежелгі дәуір және ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет
1
5
БП ТК
ZhT1206
Жұбановтану
1
5
БП ТК
EDA 1207
Ежелгі дәуір және ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет
1
5
БП ЖК
KAOTsR 1208
Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық
2
5
ресурстар
КП ЖК
KKTS 1309
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
2
4
2.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі және қазақ әдебиеті тарихы мәселелері,цифрлық оқыту,24
академиялық кредит
БП ТК
KKTMU 1205
Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар
1
5
БП ТК
ZhTM 1206
Жұбановтану мәселелері
1
5
БП ТК
KAB1207
Қазақ әдебиетінің бастаулары
1
5
БП ЖК
KAOTsR 1208
Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық
2
5
ресурстар
КП ЖК
KKTS 1309
Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
2
4
3.1 Модуль - Кәсіби тіл және практика,8 академиялық кредит
БП ТК
AT 1210
ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы
1
4
БП
Оқу практикасы
1
2
БП
Педпрактика
3
2
3.2 Модуль - Кәсіби тіл және практика,8 академиялық кредит
БП ТК
OKKA 1210
Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті
1
4
БП
Оқу практикасы
1
2
БП
Педпрактика
3
2
4.1 Модуль - Оқыту әдістемесі,12 академиялық кредит
БП ТК
KTOA 1211
Қазақ тілін оқыту әдістемесі
2
6
БП ТК
KAOA 1212
Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
2
6
4.2 Модуль - Оқытудың технологиялары,10 академиялық кредит
БП ТК
KTOA 1211
Қазақ тілін оқыту технологиялары
2
6
БП ТК
KAOA 1212
Қазақ әдебиетін оқыту технологиялары
2
6
1. Модуль - Білім менеджменті мен бағалау және кәсіби қазақ тілі, педагогика
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.
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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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті
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: (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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті
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: 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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
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: 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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті
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.
2.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі теориясы мен әдебиет,цифрлық оқыту
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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі
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: Жұбановтану
Бағдарлама авторы: Садуақас Н.А. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Жұбановтану пәнінің мақсаты – студенттерге Қ.Жұбановтың тіл біліміндегі
зерттеулері, өмірі мен қызметі туралы, тұлға ретінде қалыптасуы жөнінде білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қ. Жұбановтың өскен ортасы мен білім алуы туралы мәліметті білу;
Алғашқы еңбек жолы. Петербургтегі Тіл және ойлау институтының аспиранты. Академик Н.Я. Маррдың
шәкірті. ҚазПИ профессоры. Өмірі мен қызметі туралы деректер. Қ. Жұбановтың қазақ фонетикасы туралы
ілімі. Қазақ дыбыстары мен буын жігі туралы зерттеуі. Қазақ грамматикасының ғылыми курсы еңбегі
мазмұны. Мемлекеттік терминология комитетінің құрылтайшысы. Қ. Жұбанов ұсынған терминологиялық
принциптер жөнінде.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби қазақ тілі
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қазіргі тіл біліміндегі жаңа бағыттарды меңгереді.В. Тіл білімінің жаңа
бағыттарының Жұбанов еңбектеріндегі көрінісін сипаттайды. С. Жұбановтану ілімі және қазіргі тіл білімінің
байланысын теориялық негіздейді. Д. Жұбановтың ғылыми зерттеу еңбектерін игереді, талдайды. Е.
Жұбановтану ғылымының негізгі тұжырымдарын игереді.
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі қазақ әдебиет
Бағдарлама авторы:г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
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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: ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы, ХХ ғасырдағы және қазіргі 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: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар
Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С., Айтбенбетова А.Қ.
Курсты оқытудың мақсаты: Білім беру үрдісін ақпараттандыру–жаңа ақпараттық технологияларды
пайдалану арқылы дамыта оқыту,дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу
тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлату жайында мәлімет беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ақпараттық технология-ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір
технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер-технологиялық құралдардың жиынтығы. Оқыту үрдісінде
ақпараттық технологияны қолдану білім сапасын жақсартуға көмектеседі.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бұл жүйе оқытудың барлық үрдістері жүргізілетін және
ұйымдастырылатын платформаны ұсынады ілімімен түсінігін көрсете білу
В. Сала бойынша дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саладағы проблемаларды шешу, ғылыми
пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинайды және жүзеге асырады, өз саласына сәйкес деректерді
жинайды және мәселелерді шеше біледі.,
С. Дәрісті, ғылыми тұжырымдамаларды жіктей білу, теориялық және қолданбалы тіл білімі аясындағы базалық
білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта қолдана біледі,
D. жас ұрпаққа білім беру жолында интерактивті технологияны оқу үрдісінде оңтайландырады және тиімділігін
арттырады
Е. Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар әрбір студенттің білім беру үрдісіне шығармашылық қабілетін
дамытады
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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
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
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2.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі және қазақ әдебиеті тарихы мәселелері,цифрлық оқыту
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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
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: Жұбановтану мәселелрі
Бағдарлама авторы: Садуақас Н.А. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Жұбановтану мәселелері пәнінің мақсаты – студенттерге Қ.Жұбановтың тіл
біліміндегі зерттеулері, өмірі мен қызметі туралы, тұлға ретінде қалыптасуы жөнінде білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қ. Жұбановтың өскен ортасы мен білім алуы туралы мәліметті білу;Алғашқы
еңбек жолы. Петербургтегі Тіл және ойлау институтының аспиранты. Академик Н.Я. Маррдың шәкірті. ҚазПИ
профессоры. Өмірі мен қызметі туралы деректер. Қ. Жұбановтың қазақ фонетикасы туралы ілімі. Қазақ
дыбыстары мен буын жігі туралы зерттеуі. Қазақ грамматикасының ғылыми курсы еңбегі мазмұны.
Мемлекеттік терминология комитетінің құрылтайшысы. Қ. Жұбанов ұсынған терминологиялық принциптер
жөнінде.
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Кәсіби қазақ тілі
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
Оқытудан күтілетін нәтижелер А.Қазіргі тіл біліміндегі жаңа бағыттарды меңгереді.В. Тіл білімінің жаңа
бағыттарының Жұбанов еңбектеріндегі көрінісін сипаттайды. С. Жұбановтану ілімі және қазіргі тіл білімінің
байланысын теориялық негіздейді. D. Жұбановтың ғылыми зерттеу еңбектерін игереді, талдайды. Е.
Жұбановтану ғылымының негізгі тұжырымдарын игереді.
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: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
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.
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3.1 Модуль - Кәсіби тіл және практика
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р.
Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениетталаптарына
сайоқыту.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 үлгісітүрі 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: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі, Әдебиет теориясы
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. С.ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды тақырыптық, жанрлық
ерекшелігіне қарай талдай алады; тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ХIХ ғасырдағы ақын-жыраулар
поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете
біледі;D. пән бойынша қамтылатын әдеби шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің ұлттық
және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен (зар заман, діни-исламдық,ағартушылық ағымдар) тектестігін және
өзгешеліктерін саралайды.Е.осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа біледі
3.2 Модуль - Кәсіби тіл және практика
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі, аға оқытушы Жұмағалиева Р.Р.
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 қоғамдықәлеуметтік 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: Әдебиеттануға кіріспе,Қазақ халық ауыз әдебиеті,
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. 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; тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақын-жыраулар поэзиясының
құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете біледі; D. пән
бойынша қамтылатын әдеби шығармаларды романтизм Е. реализм көркемдік әдістерінің ұлттық және
жалпыазаматтық сарындар жүйесімен (зар заман, діни-исламдық, ағартушылық
ағымдар) тектестігін және
өзгешеліктерін саралайды.
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4.1 Модуль – Оқыту әдістемесі
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ тілін 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, Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі
Постреквизиттері: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
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: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., доцент Сұлтанғалиева Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» 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, Қазақ халық ауыз әдебиеті,
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;ҚР
бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқу, зерттеу. С. әр
ақын-жазушының шығармаларынан үзінділерді жатқа оқу, ғылыми талдау жасап үйренеді; D. шығарманың
жанры мен стиліне, тақырыбы мен сюжетіне, композициясы мен тіл көркемдігіне ерекше назар аудару; Е. ой
толқыны мен образдар бедері берілуіне, ақын позициясының тұтастығын танытуда ғылыми пайымдаулар жасап
үйренеді.
4.2 Модуль – Оқытудың технологиялары
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ тілін оқыту технологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазақ тілін 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: XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті, Жалпы тіл білімі
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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 оқыту технологиялары
Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқыту 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,Қазақ халық ауыз әдебиеті,
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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Пәндер коды

Пәндер атауы

3. Модуль – Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы,21 академиялық кредит
БП ЖК
Ped 1207
Педагогика
1
ЖББП МК
DSh 1108
Дене шынықтыру
1,2,3,4
БП ЖК
UR1209
Ұлттық руханият
2
БП
Оқу практикасы
2
БП
Педпрактика
2

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

4
8
5
2
2

3. Модуль – Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы
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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы,Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
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
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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: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Адамның рухани дамуы мәдениетте үлкен рөл атқарады. Өйткені, руханилығы
жоғары адамдары бар қоғам ғана жоғары дамыған мәдениет жасай алады.Жеке адамның рухани дамуы
халықтың санасымен, психологиясымен, саяси белсенділігімен ұштасып жатады. Қоғамның қалыпты рухани
дамуы әлеуметтік құрылымға, әр түрлі топтарға, олардың әрекет аясына өзгерістер енгізеді.Мәдениетті адам
рухани бастаулардан нәр алатын қоғамда ғана қалыптасуы мүмкін.
Пәннің қысқаша мазмұны: Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым,
білім арқылы келеді. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани бостандыққа
жетектейді. Рухани құндылықтар өмірге мағына береді, болашаққа жол ашады. Руханиятты қадірлейтін
қоғамның ғана болашағы бар.Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасты, қадірі,
адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік
қасиеттерінің жоғарлығы- руханилықтың негізі.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі
Постреквизиттері: Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы,Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәдениетті адам өзінің мәдени деңгейін үнемі арттырады, В. Әр істе
жоғары саналылық танытады, С. Дүниежүзілік әдебиет және көркемөнер жетістіктерімен үзбей танысып
отырады, D. Рухани байлығы мол адам ғана шын мәдениеттің дамуына үлес қоса алады Е.
Адамгершілік қасиеттерді қастерлейді, рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады.
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Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1(3)курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

3. Модуль – Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы,17 академиялық кредит
БП ЖК
Ped 1207
Педагогика
1
4
ЖББП МК
DSh 1108
Дене шынықтыру
1,2
8
БП ЖК
UR1209
Ұлттық руханият
2
5
БП
Оқу практикасы:фольклолық/диалектологиялық
2
2
БП
Педпрактика
2
2
4.1 Модуль - Инкюзивті білім беру,цифрлық ресурстар,менеджмент және қазақ жазуы/Инклюзивное
образование,цифровые ресурсы,менеджмент и казахская письменность,17 академиялық кредит
БП ЖК
BBM 1210
Білім берудегі менеджмент
2
5
БП ЖК
IBB 1211
Инкюзивті білім беру
2
5
БП ЖК
KAОTsR 2201
Қазақ,орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және
3
4
цифрлық ресурстар
ЖББП ТК
KZhLA 2102
Қазақ жазуы және латын әліпбиі
3
3
4.1 Модуль – Академиялық адалдық және менеджмент/Академическая честность и менеджмент,17
академиялық кредит
БП ЖК
BBM 1210
Білім берудегі менеджмент
2
5
БП ЖК
IBB 1211
Инкюзивті білім беру
2
5
БП ЖК
KAОTsR 2201
Қазақ,орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және
3
4
цифрлық ресурстар
ЖББП ТК
KZhLA 2102
Академиялық адалдық
3
3
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3. Модуль – Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы
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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы,Халық ауыз әдебиеті
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: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Адамның рухани дамуы мәдениетте үлкен рөл атқарады. Өйткені, руханилығы
жоғары адамдары бар қоғам ғана жоғары дамыған мәдениет жасай алады.Жеке адамның рухани дамуы
халықтың санасымен, психологиясымен, саяси белсенділігімен ұштасып жатады. Қоғамның қалыпты рухани
дамуы әлеуметтік құрылымға, әр түрлі топтарға, олардың әрекет аясына өзгерістер енгізеді. Мәдениетті адам
рухани бастаулардан нәр алатын қоғамда ғана қалыптасуы мүмкін.
Пәннің қысқаша мазмұны: Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым,
білім арқылы келеді. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани бостандыққа
жетектейді. Рухани құндылықтар өмірге мағына береді, болашаққа жол ашады. Руханиятты қадірлейтін
қоғамның ғана болашағы бар.Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасты, қадірі,
адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік
қасиеттерінің жоғарлығы- руханилықтың негізі.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы,Халық ауыз әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәдениетті адам өзінің мәдени деңгейін үнемі арттырады, В. Әр істе
жоғары саналылық танытады, С. Дүниежүзілік әдебиет және көркемөнер жетістіктерімен үзбей танысып
отырады, D. Рухани байлығы мол адам ғана шын мәдениеттің дамуына үлес қоса алады Е.
Адамгершілік қасиеттерді қастерлейді, рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады.
4.1 Модуль - Инкюзивті білім беру,цифрлық ресурстар,менеджмент және қазақ жазуы/Инклюзивное
образование,менеджмент и казахская письменность
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.
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Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы,Халық ауыз әдебиеті
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 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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы,Халық ауыз әдебиеті
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.
6В01703 – Қазақ,орыс тілдері мен әдебиеті

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1(2)курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

1. Модуль - Жаңартылған білім беру технологиясы/ Обновленные образовательные технологии,9
академиялық кредит
БП ЖК
KTAdOA 1201
Қазақ тілі мен әдебиетін ЖББ бойынша оқыту әдістемесі
1
БП ЖК
BOT 1202
Бағалаудың өлшемдік технологиялары
1
2.1 Модуль - Педагогика мен филологияға кіріспе, қазіргі қазақ, орыс тілдері, кәсіби
практика/Педагогика и введение в филологию, современный казахский, русский языки,
профессиональная практика,23 академиялық кредит
БП ТК
Ped 1203
Педагогика
1
БП ТК
FK 1204
Филологияға кіріспе
1
БП ТК
KKTFL 1205
Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы
1
БП ТК
KOTDF 1206
Қазіргі орыс тілінің диалектологиясы мен фонетикасы
1
БП
Оқу практикасы: фольклорлық/диалектологиялық
1
БП
Педагогикалық практика
3
2.2 Модуль - Педагогика мен филологияға кіріспе, қазіргі қазақ, орыс тілдері, кәсіби
практика/Педагогика и введение в филологию, современный казахский, русский языки,
профессиональная практика,23 академиялық кредит
БП ТК
PedSh 1203
Педагогикалық шеберлік
1
БП ТК
FN 1204
Филология негіздері
1
KKTDZhL
1
БП ТК
Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы
1205
Қазіргі орыс тілі диалектологиясы мен фонетикасы
1
БП ТК
KOTDFN 1206
негіздері
БП
Оқу практикасы: фольклорлық/диалектологиялық
1
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4
5

5
5
5
4
2
2

5
5
5
4
2

БП

Педагогикалық практика
3
2
3.1 Модуль - Қазақ, орыс әдебиеті, лексикология және цифрлық ресурстар/Казахская, русская
литература, лексикология русского языка и цифровые ресурсы,20 академиялық кредит
БП ЖК
HAA 1207
Қазақ/орыс халық ауыз әдебиеті
2
4
KOTAOTsR
Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және
БП ЖК
2
5
1208
цифрлық ресурстар
БП ЖК
HAD 1209
Хандық дәуірдегі әдебиет
2
5
БП ТК
KOTLF 1210
Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
2
6
3.2 Модуль - Халық ауыз әдебиеті, орыс тілінің лексикалық жүйесі және цифрлық ресурстар/Устное
народное творчество, лексическая система русского языка и цифровые ресурсы,20 академиялық
кредит
БП ЖК
HAA 1207
Қазақ/орыс халық ауыз әдебиеті
2
4
KOTAOTsR
Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және
2
5
БП ЖК
1208
цифрлық ресурстар
БП ЖК
HAD 1209
Хандық дәуірдегі әдебиет
2
5
БП ТК
KOTLF 1210
Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі
2
6
4.1 Модуль - Морфология және білім берудегі менеджмент/Морфология и менеджмент
в образовании,16 академиялық кредит
БП ТК
BBMN 1211
Білім берудегі менеджмент
2
6
КП ТК
KKTSМ 1312
Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
2
4
БП ТК
KОTSМ 2201
Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
3
6
4.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің сөз тудыру мәселелері және педагогикалық менеджмент/Проблемы
словообразования казахского, русского языка и педагогический менеджмент,16 академиялық кредит
БП ТК
РM 1211
Педагогикалық менеджмент
2
6
KTMUSTM
Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру
4
КП ТК
2
1312
мәселелері
ОTMUSTM
Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру
БП ТК
3
6
2201
мәселелері
1. Модуль - Жаңартылған білім беру технологиясы/ Обновленные образовательные технологии
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ тілін мен әдебиетін ЖББ бойынша оқыту әдістемесі
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. ф.ғ.к., аға оқытушы, Кушкимбаева А.С. PhD доктор
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, оқуәдістемелік 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: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
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: 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;
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Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
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.
2.2 Модуль - Педагогика мен филологияға кіріспе, қазіргі қазақ, орыс тілдері, кәсіби
практика/Педагогика и введение в филологию, современный казахский, русский языки,
профессиональная практика
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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің
сөзжасамы мен морфологиясы
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: (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,
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қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер)
туралы теориялық білімдері болуы.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің
сөзжасамы мен морфологиясы
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 диалектологиясы мен фонетикасы
Бағдарлама авторы: 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: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің
сөзжасамы мен морфологиясы
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.
2.2 Модуль - Педагогика мен филологияға кіріспе, қазіргі қазақ, орыс тілдері, кәсіби
практика/Педагогика и введение в филологию, современный казахский, русский языки,
профессиональная практика
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Педагогикалық шеберлік
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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің
сөзжасамы мен морфологиясы
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
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Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Филология негіздері
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты: Филология негіздері» курсының басты мақсаты – филологияның 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.
Студенттерге филологияның ғылым ретіндегі мәні мен маңызын түсіндіру, көркем әдебиет пен әдебиеттану
ғылымының арасалмағын түсіндіру, әдебиеттану ғылымының салаларын, оның басқа ғылымдармен
байланысын меңгерту. Әдеби процесті, дәстүр мен жаңашылдық мәселесін, басқа да әдебиеттануға қатысты
зәру мәселелерді оқыту. Студенттерді көркем шығарманы талдай білуге, оның идеялық құндылығы мен стилдік
сапа қасиеттерін бағалай білуге машықтандыру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Филология негіздері 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. Филология негіздері пәнінің жүргізілу барысы сөз өнерінің табиғатын танып-білу, оның
өнердің басқа түрлерінен ерекшеліктерін аңғару; көркем әдебиеттегі өмір құбылыстарының өнер тілімен
бейнеленуі, яғни өмір шындығының көркем шындыққа айналу жағдайларын түсіну; көркем шығармадағы адам
образының бейнелену жолдары, көркем образдың жалпылық және даралық сипаты; тип және типтендіру,
мінездеу, характерлер жайы, образдың жасалу жолдары мен түрлерін меңгеру;
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Филологияның ғылым ретіндегі ерекшелігін саралай білу В. көркем
әдебиеттің табиғатын тану С. Тіл, таным, сана арасындағы қатынасқа қатысты тіл біліміндегі ғылыми
тұжырымдарды меңгереді;D. Тілдің анықтамасын, коммуникативтік, кумулятивтік номинативтік, танымдық
қызметтерін талдайды. Е. филология мазмұны мен пішіні, олардың диалектикалық бірлігі; тақырып пен идея
туралы түсінік, олардың өзара бірлігі; құбылту мен айшықтау түрлері, оларды практикада қолдану.
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: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Білім берудегі менеджмент
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 тілі диалектологиясы мен фонетикасы негіздері
Бағдарлама авторы: 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: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Қазақ/орыс халық ауыз әдебиеті, Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
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.
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3.1 Модуль - Қазақ, орыс әдебиеті, лексикология және цифрлық ресурстар/Казахская, русская
литература, лексикология русского языка и цифровые ресурсы
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ/орыс халық ауыз әдебиеті
Бағдарлама авторы: 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: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі,Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі
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: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты - қоғамда бәсекеге қабілетті, әрі цифрлық сауаттылығы
қалыптасқан тұлғаны қалыптастыру, болашақ педагог заманауи жаңа цифрлық технологиялар құралдарының
мүмкіндіктерін қашықтықтан оқытуда пайдалануды меңгерту.
Пәннің қысқаша мазмұны: Жаһандану заманында цифрлық қоғам мен білім беруді цифрландыру және
электрондық оқыту (e-learning) жүйесін педагогтердің қашықтықтан білім беру біліктілігін арттырады.
Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, Бағалаудың өлшемдік
технологиялары
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. педагогтердің ақпараттық-коммуникациялық құзырлылығы қалыптасады
В. онлайндық интерактивтік дәрістері, инновациялық технологияларды білім беру үрдісіне қолдана алады. С.
Электрондық портфолионы толтыру алгоритмін үйренеді D. цифрлық сауаттылығы қалыптасқан тұлғаны
қалыптастыру Е. электрондық оқыту жүйесінің платформаларымен жұмыс жасау деңгейі қалыптасады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәнің атауы: Хандық дәуірдегі әдебиет
Бағдарлама авторы: Тәшімбаева С.Ж.
Курсты оқытудың мақсатыp: 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 тілі мен әдебиетін ЖББ бойынша оқыту әдістемесі, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық
жүйесі мен лексикологиясы
Постреквизиттері: ХIХ-ХХ ғғ. қазақ әдебиеті, ХІХ-ХХ ғғ. орыс әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Болашақ маман иелеріне жыраулық поэзияның ғылыми-теориялық
жақтарын меңгерту; В.кәсіби қабілеттеріне бағыт-бағдар беру; С.студенттердің шығармашылық қабілеттерін
дамыту, шешендікке баулу; 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
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Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы
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
Постреквизиттері: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері
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.
3.2 Модуль - Халық ауыз әдебиеті, орыс тілінің лексикалық жүйесі және цифрлық ресурстар/Устное
народное творчество, лексическая система русского языка и цифровые ресурсы
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі
Бағдарлама авторы: 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: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, Орыс әдебиеті тарихы (ХІХХХғғ)
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 –
саймандарымен-ең алдымен әр түрлі мақсаттағы лексикографиялық көздермен, соның ішінде оқытылатын тіл
деңгейімен тығыз байланысты мектеп лексикографиясымен кәсіби жұмыс істеу.
4.1 Модуль - Морфология және білім берудегі менеджмент/Морфология и менеджмент
в образовании
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: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазақ тілі мен әдебиетін ЖББ бойынша оқыту
әдістемесі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі
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 тілінің сөзжасамы мен морфологиясы
Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы
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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: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазақ тілі мен әдебиетін ЖББ бойынша оқыту
әдістемесі
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі
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.
4.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің сөз тудыру мәселелері және педагогикалық менеджмент/Проблемы
словообразования казахского, русского языка и педагогический менеджмент
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 дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, Филология негіздері
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Қазіргі қазақ тілінің 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.
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6В01706 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

1. Модуль - Қоғамдық тарихи пәндер және акпараттық технология,28 академиялық кредит
ЖББП МК
KKZT 1101
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
1
5
ЖББП МК
Fil 1102
Философия
1
5
ASBM
1103- Әлеуметтану-саяси білім модулі
1,2
8
ЖББП МК
1201
ЖББП МК
AКT 1202
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
2
5
БП ЖОО
UR 1203
Ұлттық руханият
2
5
2. Модуль - Тілдік-педагогикалық пәндер және салауатты өмір салтын нәсихаттау,36 академиялық
кредит
ЖББП МК
ShT 1104-1203
Шетел тілі
1,2
10
K(O)
T11051,2
10
ЖББП МК
Қазақ (орыс) тілі
1204
БП ЖК
BShT 1106
Базалық шетел тілі
1
4
БП
Оқу практикасы
2
2
БП
Педпрактика
2
2
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
1-2
4
1. Модуль - Қоғамдық тарихи пәндер және акпараттық технология
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Абдигалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиеті, тарихы, өнері,
халық даналығы, салты, тәлім-тәрбиесі, мәдени дәстүрлері туралы ғылыми негізде терең білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән әдебиеттегі, тарихтағы, өнердегі ұлы тұлғалардан қалған құнды мұраларды
оқыту арқылы дүниетанымдарын, білім көкжиектерін кеңейту, ұлттық рухани құндылықтар негізінде өмірдің
түрлі саласындағы мәселелерді шешуге оңтайлы жол көрсету, болашақтарына бағыт беруге бағытталған.
Пререквизиттері: Қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Елтану
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық құндылықтар туралы түсінігі болады В. Ұлттық рухани
құндылықтар негізінде мәселелерді шешеді С. Салт-дәстүрді ұстанады D. Ғылыми көзқарасы қалыптасады Е.
Өз және өзге елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сыйлайды.
2. Модуль - Тілдік-педагогикалық пәндер және салауатты өмір салтын нәсихаттау
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Базалық шетел тілі
Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И.
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:Оқу және кәсіби салалары: Менің болашақ кәсібім. Кәсіп таңдауда гендерлік тәсіл.
Менің университетім. Әлеуметтік және мәдени салалары:Денсаулық және салауатты өмір салты. Заң. Адам
кұкыктары және оларды корғау. Табиғат және адам. Мәдениет және өнер адам өмірінде. Бұқаралық ақпарат
кұралдары және байланыс.
Пререквизиттері:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Елтану
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Студенттердің мәдениаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін
қалыптастыруда түсінігінің болуы, B.қажетті автоматтандырылған тіл дағдыларын дамыту, техниканы дамыту,
құрамында бұрын игерілген лексика мен грамматикасы бар ағылшын тіліндегі мәтінді оқу және түсіне білу
негізінде ауызша тілді оқыту, C.сонымен қатар жазбаша тіл дағдысын дамыту. студенттердің шетел тілінде
қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениетаралық деңгейде қалыптастыру, D.продуктивтік және
рецептивтивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын жалғастыуға дағдылануы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Basic primary foreign language
Author: T.I.Peschanskya
Aim of the discipline: Themes: My future profession. Gender approach in choosing a profession. My University.
Health and healthy lifestyle.Law.Human rights and human rights’ protection.Nature and a human.Culture and art in
human life.Mass Media and Communication systems.
Summary: 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.
Prerequisites: School course English
Post-requisites: Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies
Competence: А. After the course completion, the students should know how to read and extract information according
to a predetermined strategy of reading authentic texts of various genres: fiction, nonfiction, visual and behavioral,
pragmatic, based on the materials studied, sociocultural knowledge. В. be able to: master prepared dialogical and
monologue speaking skills and unprepared - based on visualization and relying on information sources, on students’
speech and life experience, on a problematic situation.
6В01706 – Шетел тілі: екі шетел тілі

Пәндер коды

Пәндер атауы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1(3)курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

1. Модуль - Қоғамдық, тарихи пәндер және акпараттық технология,28 академиялық кредит
ЖББП МК
KKZT 1101
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
1
5
ЖББП МК
Fil 1102
Философия
1
5
ASBM1103Әлеуметтану-саяси білім модулі
1,2
8
ЖББП МК
1201
ЖББП МК
AКT 1202
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
2
5
БП ЖК
UR 1203
Ұлттық руханият
2
5
2. Модуль - Тілдік-педагогикалық пәндер және салауатты өмір салтын нәсихаттау,32 академиялық
кредит
ЖББП МК
ShT 1104
Шетел тілі
1
5
ЖББП МК
K(O) T1105
Қазақ (орыс) тілі
1
5
БП ЖК
BShT 1106
Базалық шетел тілі
1
4
БП ЖК
K(O) T1107
Қазақ (орыс) тілі
2
5
БП ЖК
ShT 1108
Шетел тілі
2
5
БП
Оқу практикасы
2
2
БП
Педпрактика
2
2
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
1-2
4
1. Модуль - Қоғамдық тарихи пәндер және акпараттық технология
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Абдигалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиеті, тарихы, өнері,
халық даналығы, салты, тәлім-тәрбиесі, мәдени дәстүрлері туралы ғылыми негізде терең білім беру.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән әдебиеттегі, тарихтағы, өнердегі ұлы тұлғалардан қалған құнды мұраларды
оқыту арқылы дүниетанымдарын, білім көкжиектерін кеңейту, ұлттық рухани құндылықтар негізінде өмірдің
түрлі саласындағы мәселелерді шешуге оңтайлы жол көрсету, болашақтарына бағыт беруге бағытталған.
Пререквизиттері: Қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Елтану
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық құндылықтар туралы түсінігі болады В. Ұлттық рухани
құндылықтар негізінде мәселелерді шешеді С. Салт-дәстүрді ұстанады D. Ғылыми көзқарасы қалыптасады Е.
Өз және өзге елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сыйлайды.
2. Модуль - Тілдік-педагогикалық пәндер және салауатты өмір салтын нәсихаттау
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Базалық шетел тілі
Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И.
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:Оқу және кәсіби салалары: Менің болашақ кәсібім. Кәсіп таңдауда гендерлік тәсіл.
Менің университетім. Әлеуметтік және мәдени салалары:Денсаулық және салауатты өмір салты. Заң. Адам
кұкыктары және оларды корғау. Табиғат және адам. Мәдениет және өнер адам өмірінде. Бұқаралық ақпарат
кұралдары және байланыс.
Пререквизиттері:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Елтану
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Студенттердің мәдениаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін
қалыптастыруда түсінігінің болуы, B.қажетті автоматтандырылған тіл дағдыларын дамыту, техниканы дамыту,
құрамында бұрын игерілген лексика мен грамматикасы бар ағылшын тіліндегі мәтінді оқу және түсіне білу
негізінде ауызша тілді оқыту, C.сонымен қатар жазбаша тіл дағдысын дамыту. студенттердің шетел тілінде
қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениетаралық деңгейде қалыптастыру, D.продуктивтік және
рецептивтивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын жалғастыуға дағдылануы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Basic primary foreign language
Author: T.I.Peschanskya
Aim of the discipline: Themes: My future profession. Gender approach in choosing a profession. My University.
Health and healthy lifestyle.Law.Human rights and human rights’ protection.Nature and a human.Culture and art in
human life.Mass Media and Communication systems.
Summary: 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.
Prerequisites: School course English
Post-requisites: Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies
Competence: А. After the course completion, the students should know how to read and extract information according
to a predetermined strategy of reading authentic texts of various genres: fiction, nonfiction, visual and behavioral,
pragmatic, based on the materials studied, sociocultural knowledge. В. be able to: master prepared dialogical and
monologue speaking skills and unprepared - based on visualization and relying on information sources, on students’
speech and life experience, on a problematic situation.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ (орыс) тілі
Бағдарлама авторы: Сәдірова Ә.С., оқытушы, магистр
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ тілі» пәні мемлекеттік міндетті пәндер модулі аясында гуманитарлық
және жаратылыстану бағытындағы факультеттердің орыс бөлімдерінде оқытылады.
Пәннің қысқаша мазмұны: ЖОО студенттеріне қазақ тілін оқып үйрету барысында олардың коммуникативтік
білік, дағдыларын жетілдіруге көзделеді.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі пәндер
Постреквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Елтану
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тіл үйренуші жеке дара және топтық, ұжымдық бірлестікте жұмыс істейді.
В. мемлекеттік тілді қарым-қатынас құралы ретінде еркін қолдануға дағдыланады. С. тіл үйренуші қоғам
өміріне еркін араласады D. заң, нормативті актілер мен ережелерді оқиды. Е. ғылыми еңбектерді өздігінен қазақ
тілі арқылы оқып, білуге қажетті жағдайларда оларды қолдануға қол жеткізеді.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілі
Бағдарлама авторы: Гончаренко О.В.
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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Елтану
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: Гончаренко О.В.
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 .
Prerekvisity: der Schulkurs der englischen Sprache.
Postrequise: grundlegende Fremdsprache im Kontext der interkulturellen Beziehungen, Landeskunde
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
6В01706 – Шетел тілі: екі шетел тілі

БП ЖК
БП
БП ЖК

Пәндер коды

Пәндер атауы

1. Модуль - Педагогикалық мамандыққа кіріспе,10 академиялық кредит
ShTGZZh 1107 Шетел тіліндегі ғылыми зерттеу жұмысы
Оқу практикасы
ShBBA 1202
Шеттілдік білім берудің әдістемесі
2.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы,24 академиялық кредит
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1
1
2

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1(2)курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

4
2
4

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

Ped 1101
Педагогика
MKKМBShT
Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел
1103
тілі
MKKК 1104
Мәдениаралық қарым-қатынасқа кіріспе
ShT (E) 1106
Шетел тілі (екінші)
PG 1105
Практическалық грамматика
2.2 Модуль - Базалық және лингво елтанымдық пәндер,24 академиялық кредит
PedSh 1101
Педагогикалық шеберлік
MKKМBShT
Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел
1103
тілі
MKKP 1104
Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
NT 1106
Неміс тілі
КG 1105
Коммуникативтік грамматика
3.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикумы,26 академиялық кредит
BNShTB2 1208 Базалық негізгі шетел тілі В2
Elt 1209
Елтану
ShTKAON
Шетел тілінде көркем әдебиет оқу негіздері
1210
ShTS 1211
Шетел тілінің стилистикасы
ShT (E) 1212
Шетел тілі (екінші)
3.2 Модуль - Шетел тілінің практикалық курсы,26 академиялық кредит
ATPK 1208
Ағылшын тілінің практикалық курс
BSIA 1209
Британия және Солтүстік Ирландия әлемі
BShTSO 1210
Бірінші шетел тілінде сыни оқу
KMS 1211
Көркем мәтін стилистикасы
NT 1212
Неміс тілі

1
1

5
5

1
1
1

5
4
5

1
1

5
5

1
1
1

5
4
5

2
2
2

6
5
6

2
2

5
4

2
2
2
2
2

6
5
6
5
4

1. Модуль - Педагогикалық мамандыққа кіріспе
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тіліндегі ғылыми зерттеу жұмысы
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.
Пререквизиттері:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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 work in a foreign language
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
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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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.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шеттілдік білім берудің әдістемесі
Бағдарлама авторы: Уайс А.А.
Курстағы оқытудың мақсаты: Болашақ педагогтың – шетел тілі мұғалімінің алғашқы кәсіби-педагогикалық
құзырлығының негізін қалыптастыру. Шеттілдік білім берудің жаңа тұжырымдамасына негізделе отырып,
шетел тілдерінің болашақ мұғалімі қазіргі кезеңдегі маманға қойылатын әлеуметтік педагогикалық талабына
сәйкес кәсіптік-пәндік дайындығын қамтамасыз ету.
Пәннің қысқаша мазмұны: - студентердің кәсіби-педагогикалық білім және біліктіліктерді педагог- шетел тілі
мұғалімдері әрекетінде олардың маңызын ашу арқылы дамыту;
-қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің құрылуын және дамуын ескертетін студенттердің объектілі факторлары
туралы ғылыми көзқарасын құрастыру;
-студенттердің жалпы педагогикалық және кәсіби қызметі туралы алғашқы білімдерін қалыптастыру;
-білім жүйесінің негізгі даму тендецияларымен және басқаратын принциптарымен таныстыру;
-студентердің қазіргі әлемдік деңгейдегі шелел тілдерінің ролі, «шетел тілі» пәнінің ерекшелігі, шетел тілін
оқытудың қазіргі құралдары жайында көзқарасты қалыптастыру және жетілдіру;
-Студенттердің университетте оқу жағдайына бейімделуіне, олардың оқу-тәрбие үрдісіне араласуына көмектесу
-Шеттілдік білім беру үрдісінде қолданылатын инновациялық педагогикалық және коммуникативтік ақпараттық технологияларды меңгеруді қамтамасыз ету.
Пререквизиттері:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Осы пәнді оқу нәтижесінде студенттер келесі іскерліктерді меңгеруі керек:
"Шетел тілін оқытудың әдістемесі" дербес ғылыми теория ретінде анықтаудың қиындығы мен дауласуын
негіздейтін алғашқы себептерді анықтау және талдау. Аралас ғылымдар қатарында әдістеме орнын анықтау.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Methods of Foreign Language Teaching
Author: Nurmanova Sh.K.. Uais A.A.
Aim of the discipline: to ensure the quality of professional and methodological training of the future teacher of foreign
languages, ready and able to effectively implement in their teaching activities the main goal of teaching a foreign
language the formation of intercultural and communicative competence of the subject of intercultural communication.
Content: The change in social demand for the quality of training of specialists who speak a foreign language as a
means of intercultural interaction has predetermined the need for a fundamental reorientation of the conceptual
provisions of methodological science and technology of teaching foreign languages. Creation of scientific and
theoretical basis allowed to develop methodical system in which from new methodological positions the conceptual
essence of its main components is defined: approaches, the purpose, the contents, principles, methods and technologies,
etc. Thus, a new foreign language education was created, adequate to the modern social demand, systemically and
holistically focused on the personality of the student and the achievement of competent foreign language education.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
sociology, theory of intercultural communication.
Competence: As a result of studying this discipline
students must master the following skills: To identify and analyze the root causes that cause the complexity and
controversy of the definition of "methods of teaching AI" as an independent scientific theory.To determine the place of
methodology in a number of related Sciences.To distinguish between the methods of scientific research applied at the
empirical and theoretical levels.To identify the cardinal and determining role of the categories "purpose", "content",
"principles", "methods", "approaches", "technologies" in the change of education systems.To give characteristics to
types of educational programs. To understand the educational program of level ranking according to the pan-European
system of level model of foreign language education.To determine the features of teaching speech activities and aspects
of the language at different stages. To determine the basic guidelines of communication modeling in the context of the
theory of intercultural communication.
2.1 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.
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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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі
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:Оқу және кәсіби салалары: Менің болашақ кәсібім. Кәсіп таңдауда гендерлік тәсіл.
Менің университетім. Әлеуметтік және мәдени салалары:Денсаулық және салауатты өмір салты. Заң. Адам
кұкыктары және оларды корғау. Табиғат және адам. Мәдениет және өнер адам өмірінде. Бұқаралық ақпарат
кұралдары және байланыс.
Пререквизиттері:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Студенттердің мәдениаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін
қалыптастыруда түсінігінің болуы, B.қажетті автоматтандырылған тіл дағдыларын дамыту, техниканы дамыту,
құрамында бұрын игерілген лексика мен грамматикасы бар ағылшын тіліндегі мәтінді оқу және түсіне білу
негізінде ауызша тілді оқыту, C.сонымен қатар жазбаша тіл дағдысын дамыту. студенттердің шетел тілінде
қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениетаралық деңгейде қалыптастыру, D.продуктивтік және
рецептивтивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын жалғастыуға дағдылануы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Basic foreign language in the context of intercultural communication
Author: Мурсалиева А.К.
Aim of the discipline: Themes: My future profession. Gender approach in choosing a profession. My University.
Health and healthy lifestyle.Law.Human rights and human rights’ protection.Nature and a human.Culture and art in
human life.Mass Media and Communication systems.
Summary: 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.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
Competence: А. After the course completion, the students should know how to read and extract information according
to a predetermined strategy of reading authentic texts of various genres: fiction, nonfiction, visual and behavioral,
pragmatic, based on the materials studied, sociocultural knowledge. В. be able to: master prepared dialogical and
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monologue speaking skills and unprepared - based on visualization and relying on information sources, on students’
speech and life experience, on a problematic situation.
Дублин дискрипторлары: (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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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
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.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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 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:Мектеп курсындығы неміс тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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.
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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
Pre-visits: Schulkurse für Deutsch
Postrequise: Kritische Lektüre einer zweiten Fremdsprache,Interpretation eines kunsttextes in einer Fremdsprache
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 Wortschatzminimum.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Практикалык грамматика
Бағдарлама авторы: Мурсалиева А.К.
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.
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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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: Practica Grammar
Author: A.K. Mursaliyeva
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”,
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“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: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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.
2.2 Модуль - Базалық және лингво елтанымдық пәндер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Педагогикалық шеберлік
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.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы гуманитарлық пәндер, Қазақстанның қазіргі заман тарихы
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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: Мәдениаралық қарым-қатынас практикумы
Бағдарлама авторы: Сулейменова З.Е.
Курстағы оқытудың мақсаты: Тіл мен мәдениетті өзара байланыстыра отырып қарым-қатынас жасау
әдістерін үйрету.
Курсты оқытудың мақсаты: 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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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
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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.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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 дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Неміс тілі
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:Мектеп курсындығы неміс тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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.
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
Pre-visits: Schulkurse für Deutsch
Postrequise: Kritische Lektüre einer zweiten Fremdsprache,Interpretation eines kunsttextes in einer Fremdsprache
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
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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 Wortschatzminimum.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Коммуникативті грамматика
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: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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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.
3.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикумы
Дублин дискрипторлары: (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.
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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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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: Елтану
Бағдарлама авторы: Трушева А.Т.
Курстағы 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
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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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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 дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Шетел тілінде көркем әдебиет оқу негіздері
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілінде көрке әдебиет оқу негіздері - Көркем шығармаларды оқу
барысында студеттерді ауызша сөйлеуге үйрету, байқағыштық ойлау қабілеттері мен дүниетанымын дамыту,
яғни, студенттердің дүниетанымын кеңейтіп, ойын өрістетіп тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің орны
ерекше. Аталмыш курс 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: Шетел тілінде көркем әдебиетті оқу негіздері курсына арналған зерттеулерде
оқырмандық қабілетті қалыптастыруға ықпал ететін оқу әрекеттері, шетел ғалымдарының еңбектерінде әр
қырынан қарастырылып келген шығармалар арқылы қажетті қабілеттіліктерді дамыту және қалыптастыру
әдістері мен деңгейлері; көркем шығарма оқу қабілеттіліктерін дамыту; оқырман тұлғасын тәрбиелеудегі кітап
оқудың рөлі; жеке; жанрлық және тақырыптық үлгідегі шығармалар; көркем әдебиетті қабылдауды дамыту
мәселелері еңбектерінде қарастырылса, оқырман құзіреттілігін қалыптастыру мәселесімен сыныптан тыс оқу
арқылы кітап оқуға дағдыландыру, студенттердің шетел әдебиеті туындыларына қызығушылығын
қалыптастыру және тәрбиелеуді зерттеді. Сонымен қатар, 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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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 В2 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету;
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі.
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Name of the discipline: Fundamentals of reading fiction in a foreign language
Author of the course: N.B.Bauyrzhan
Brief content of the discipline: Learning activities that contribute to the development of reading skills of reading
literature, methods and levels of developing and developing the skills needed in works by foreign writers;
interdisciplinary in the development of the ability to read works; the role of reading in the works of the writers;
personal; genre and thematic works; development of fiction perception in the works, development of extracurricular
reading skills with the formation of reading competence, the formation of interest in foreign literature, and the
development of students' interest in reading. In addition 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.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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: 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:Мектеп курсындығы неміс тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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.
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 .
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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
Pre-visits: Schulkurse für Deutsch
Postrequise: Kritische Lektüre einer zweiten Fremdsprache,Interpretation eines kunsttextes in einer Fremdsprache
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 Wortschatzminimum.
3.2 Модуль - Шетел тілінің практикалық курсы
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілін практикалық курсы
Бағдарлама авторы: Мурсалиева А.К.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Лексикалық және грамматикалық құбылыстардан құралған сөйлеу
үлгілерінің нәтижесіндегі ауызша және жазбаша сөйлеу қабілетін дамыту, сондай-ақ тілдің жеке аспектілерін
тереңірек оқу жұмыстарын жалғастырады. Сонымен қатар, сөйлеу үлгілері мен сөздік бірліктерін құрайтын
қосымшаларды, сондай-ақ фонетикалық және грамматикалық материалды бекітеді және кеңейтеді.
Пәннің қысқаша мәні:Тілі оқытылып отырған елде және Қазақстанда осы мамандықтың алатын орны. Спорт
және салауатты өмір салты. Жеке бас тазалығы, Негізгі ауру түрлері және оларда сақтандыру шаралары. Дене
шынықтыру және спорт. Салауатты өмір салты.Табиғат және адам. Жас жанұя проблемалары. Заң. Адам
кұкыктары және оларды корғау. Қалалар мен елдер. Көрікті жерлер. Саяхат. Туризм, әсерлер. Транспорт
түрлері: қоғамдық және жеке бас көлігі. Кино, театр, музыка. Халықтың мәдени қазынасы жайында әсер және
оған көңіл бөлу. Байланыс түрлері: пейджерлік, ұялық.Киім. Супермаркет.
Пререквизиттері:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Студенттердің мәдениаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін
қалыптастыруда түсінігінің болуы қажетті автоматтандырылған тіл дағдыларын дамыту, B.техниканы дамыту,
құрамында бұрын игерілген лексика мен грамматикасы бар ағылшын тіліндегі мәтінді оқу және түсіне білу
негізінде ауызша тілді оқыту, D.сонымен қатар жазбаша тіл дағдысын дамыту. студенттердің шетел тілінде
қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениетаралық деңгейде қалыптастыру, E.продуктивтік және
рецептивтивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын жалғастыуға дағдылануы.
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е)
Discipline: Practical course of the English language
Author: Мурсалиева А.К.
Summary:Prestige of the profession in the target language country and in Kazakhstan. Health and healthy lifestyle.
Personal hygiene. Century diseases. Health and its conditions. Health and sports. Nature and a human. People and the
environment. Environmental protection. Hazards affecting the changes in the environment and climate, and
consequences. Fauna and flora. Young family and its problems. Marriage. National traditions and customs. Law.
Human rights and human rights’ protection in the target language countries and the Republic of Kazakhstan. City and
country. Geographical location. Climate. Seasons. Attraction. Journey. Tourism. Rest. Transport. The most interesting
tourist sites and routes in target language country and Kazakhstan. Cities: visiting museums, theaters and cinemas.
Types of city transportation: public and private. Entry\exit. Documents and their registration. Accommodations, meals
and transportation during vacations and holidays. Culture and art in human life. Movies and performances. Media.Role
and place of media in modern life. Communication systems: pagers, cellular. My favorite writers (local and foreign).
My favorite book. Clothing. Supermarkets, boutiques. Shopping. Clothing. Fashion.
Aim of the discipline: This course is designed to develop verbal and written language skills, reached by mastering
speech samples containing newlexical and grammatical phenomena, and intense study of some language aspects. At the
same time students’ reserves are secured and expanded by speech samples and vocabulary and grammar constituent
units and phonetic material.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
Expected results: A.After the course completion, the students should know how to read and extract information
according to a predetermined strategy of reading authentic texts of various genres:B., nonfiction, visual and behavioral,
pragmatic, based on the materials studied, sociocultural knowledge. be able to: C.master prepared dialogical and
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monologue speaking skills and unprepared-based on visualization and relying on information sources, on students’
speech and life experience, on a problematic situation.
Дублин дискрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін сыни оқу
Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б.
Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілінде көрке әдебиет оқу негіздері - Көркем шығармаларды оқу
барысында студеттерді ауызша сөйлеуге үйрету, байқағыштық ойлау қабілеттері мен дүниетанымын дамыту,
яғни, студенттердің дүниетанымын кеңейтіп, ойын өрістетіп тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің орны
ерекше. Аталмыш курс 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: Шетел тілінде көркем әдебиетті оқу негіздері курсына арналған зерттеулерде
оқырмандық қабілетті қалыптастыруға ықпал ететін оқу әрекеттері, шетел ғалымдарының еңбектерінде әр
қырынан қарастырылып келген шығармалар арқылы қажетті қабілеттіліктерді дамыту және қалыптастыру
әдістері мен деңгейлері; көркем шығарма оқу қабілеттіліктерін дамыту; оқырман тұлғасын тәрбиелеудегі кітап
оқудың рөлі; жеке; жанрлық және тақырыптық үлгідегі шығармалар; көркем әдебиетті қабылдауды дамыту
мәселелері еңбектерінде қарастырылса, оқырман құзіреттілігін қалыптастыру мәселесімен сыныптан тыс оқу
арқылы кітап оқуға дағдыландыру, студенттердің шетел әдебиеті туындыларына қызығушылығын
қалыптастыру және тәрбиелеуді зерттеді. Сонымен қатар, 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:Мектеп курсындығы ағылшын тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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 В2 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: N.B.Bauyrzhan
Brief content of the discipline: Learning activities that contribute to the development of reading skills of reading
literature, methods and levels of developing and developing the skills needed in works by foreign writers;
interdisciplinary in the development of the ability to read works; the role of reading in the works of the writers;
personal; genre and thematic works; development of fiction perception in the works, development of extracurricular
reading skills with the formation of reading competence, the formation of interest in foreign literature, and the
development of students' interest in reading. In addition 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.
Prerequisites: high School English courses
Post-requirements: critical reading of a second foreign language,interpretation of a literary text in a foreign language
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: Неміс тілі
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.
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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:Мектеп курсындығы неміс тілі
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу,Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау,Тіл теориясы
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.
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
Pre-visits: Schulkurse für Deutsch
Postrequise: Kritische Lektüre einer zweiten Fremdsprache,Interpretation eines kunsttextes in einer Fremdsprache
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 Wortschatzminimum.
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3. Модуль – Филология негіздері және ұлттық руханият
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Компьютерлік лингвистикаға кіріспе
Бағдарлама авторы:
Курсты оқытудың мақсаты: Компьютерлік аударма мәселелерімен, аудармаларды еске алудың түрлі
жүйелерімен, тиімді ақпараттық іздеу ережелерімен байланысты бірқатар ғылыми мәселелерді зерттеуге
арналған.
Пәннің қысқаша мазмұны: компьютерлік лингвистиканы зерттеу және интернет-лингвистиканың жаңа
лингвистикалық саласының қалыптасуы мәселелері қозғалды Бұл пән лингвистиканың сандық
технологиялармен және ғаламтормен өзара әрекеттесудегі барлық қызықтырған проблемаларына бағытталған.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі пәндер
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздер,Аударманы автоматтандыру,Информатика және
бағдарламалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі уақытта лингвистикалық ғылым ақпараттық технологиялармен
тығыз байланыста. В. Технологиялар көмегімен лингвистиканың түрлі міндеттерін табысты шешуге болады. С.
Сонымен қатар, бұл ғылымның өзі заманауи инновациялардың қалыптасуына айтарлықтай әсер етеді.
D. Лингвистикадағы сандық технологиялар қазіргі заманғы компьютерлік бағдарламалардың көмегімен Е. Тіл
және оның жұмыс істеу принциптері туралы ақпаратты алуға, сақтауға, беруге, таратуға және түрлендіруге
мүмкіндік беретін заңдардың, құралдар мен әдістердің жиынтығы болып табылады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Филология негіздері
Бағдарлама авторы Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.,проф.
Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес) Филология негіздері» курсының басты мақсаты –
филологияның 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.
Студенттерге филологияның ғылым ретіндегі мәні мен маңызын түсіндіру, көркем әдебиет пен әдебиеттану
ғылымының арасалмағын түсіндіру, әдебиеттану ғылымының салаларын, оның басқа ғылымдармен
байланысын меңгерту. Әдеби процесті, дәстүр мен жаңашылдық мәселесін, басқа да әдебиеттануға қатысты
зәру мәселелерді оқыту. Студенттерді көркем шығарманы талдай білуге, оның идеялық құндылығы мен стилдік
сапа қасиеттерін бағалай білуге машықтандыру.
Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары)
Филология негіздері 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. Филология
негіздері пәнінің жүргізілу барысы сөз өнерінің табиғатын танып-білу, оның өнердің басқа түрлерінен
ерекшеліктерін аңғару; көркем әдебиеттегі өмір құбылыстарының өнер тілімен бейнеленуі, яғни өмір
шындығының көркем шындыққа айналу жағдайларын түсіну; көркем шығармадағы адам образының бейнелену
жолдары, көркем образдың жалпылық және даралық сипаты; тип және типтендіру, мінездеу, характерлер жайы,
образдың жасалу жолдары мен түрлерін меңгеру;
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздер,Аударманы автоматтандыру,Информатика және
бағдарламалау
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Оқытудан күтілетін нәтижелер А. Филологияның ғылым ретіндегі ерекшелігін саралай білу В. көркем
әдебиеттің табиғатын тану С. Тіл, таным, сана арасындағы қатынасқа қатысты тіл біліміндегі ғылыми
тұжырымдарды меңгереді D. Тілдің анықтамасын, коммуникативтік, кумулятивтік номинативтік, танымдық
қызметтерін талдайды. Е. филология мазмұны мен пішіні, олардың диалектикалық бірлігі; тақырып пен идея
туралы түсінік, олардың өзара бірлігі; құбылту мен айшықтау түрлері, оларды практикада қолдану.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Адамның рухани дамуы мәдениетте үлкен рөл атқарады. Өйткені, руханилығы
жоғары адамдары бар қоғам ғана жоғары дамыған мәдениет жасай алады.Жеке адамның рухани дамуы
халықтың санасымен, психологиясымен, саяси белсенділігімен ұштасып жатады. Қоғамның қалыпты рухани
дамуы әлеуметтік құрылымға, әр түрлі топтарға, олардың әрекет аясына өзгерістер енгізеді. Мәдениетті адам
рухани бастаулардан нәр алатын қоғамда ғана қалыптасуы мүмкін.
Пәннің қысқаша мазмұны: Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым,
білім арқылы келеді. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани бостандыққа
жетектейді. Рухани құндылықтар өмірге мағына береді, болашаққа жол ашады. Руханиятты қадірлейтін
қоғамның ғана болашағы бар.Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасты, қадірі,
адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік
қасиеттерінің жоғарлығы- руханилықтың негізі.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздер,Аударманы автоматтандыру,Информатика және
бағдарламалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәдениетті адам өзінің мәдени деңгейін үнемі арттырады, В. Әр істе
жоғары саналылық танытады, С. Дүниежүзілік әдебиет және көркемөнер жетістіктерімен үзбей танысып
отырады, D. Рухани байлығы мол адам ғана шын мәдениеттің дамуына үлес қоса алады Е.
Адамгершілік қасиеттерді қастерлейді, рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Диалектология және фонетика
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т.,ф.ғ.к, доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Тіл дыбыстарын және олардың артикуляциялық жақтарын түсіну үшін,
дыбыстау мүшелері мен олардың әрқайсысының қызметін жете біледі
Пәннің қысқаша мазмұны: Дыбыстау мүшелері: өкпе, тамақ, көмей, дауыс шымылдығы, тамақ қуысы, ауыз
қуысы, мұрын қуысы, тіл, кішкене тіл, таңдай, ерін т.б. жиынтықтарын экспериментальды зерттеу тұрғысынан
зерттей алады.
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі пәндер
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздер,Аударманы автоматтандыру,Информатика және
бағдарламалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілі құрамындағы диалектілік ерекшеліктердің тілдік салаларын
біледі; В. диалектілердің фонетикалық, лексикалық және грамматикалық ерекшеліктердің позицияларын
танып, тұлғасын, стильдік топтарын ажыратады. С. Диалектизмдер, ареалды лингвистика, лингвистикалық
атлас, лингвистикалық география туралы түсініктерді меңгереді. D. Диалектологиялық сөздіктермен жұмыс
жасау дағдысы қалыптасады. Е. Мәтіннің фонетикалық және интонациялық құрылымын түсіндіре алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Экспериментальды лингвистика
Бағдарлама авторы: Алдашев Н.М. ф.ғ.к., доцент
Курсты оқытудың мақсаты: Экспериментальды лингвистика пәні бойынша тілдік құбылыстарды әртүрлі
экспериментальды әдістермен зерттеудің жалпы сипаттамасымен танысады.
Пәннің қысқаша мазмұны: Эксперимент әдістерін қолдану филология ғылымының философия саласынан
бөлініп шығуында үлкен рол атқарғанымен танысады
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі пәндер
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздер,Аударманы автоматтандыру,Информатика және
бағдарламалау
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. .Алғашқыда экспериментальды лингвистикалық
лабораториялар
қарапайым қабылдау, В. түйсіну уақыт реакцияларын зерттеумен айналысады С. Зерттеуші әрекеттерін белгілі
құрал қолдану арқылы (сауалнама, тест және т.б) тіркеп отырады. D. Ал зерттеуші әсер ету үшін әңгімені
қолдануды Е. лабораториялық экспериментте зерттеу тәсілдерінің көмегімен зерттеушінің әрекеттерін
ұйымдастыра алады
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6В02302 – Аударма ісі

Пәндер коды

Пәндер атауы

2. Модуль - Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және ақпараттандыру,31 академиялық кредит
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын
ЖББП МК
AKT 1103
1
тілінде)
ЖББП МК
KKZT 1104
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
2
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
1,2
ЖББП МК
ASBM 1105
Әлеуметтік саяси білім модулі
1,2
БП ЖК
UR 1201
Ұлттық руханият
1
БП ЖК
AKIKN 1202
Академиялық жазу
2
3. Модуль - Ағылшын тілінің базалық курсы,9 академиялық кредит
БП ЖК
PhZhN 1203
Фонологиялық жүйелердің негіздері
1
БП ЖК
PhP 1204
Фонетика практикумы
2
БП
Оқу практикасы
2

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1 курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

5
5
4
8
5
4
4
4
1

2. Модуль - Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және ақпараттандыру
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебеиеті, тарихы,
өнері, халық даналығы, салт-дәстүрі, тәлім-тәрбиесі, мәдениеті туралы ғылыми негізде терең білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні «Ұлт руханиятының» құндылық ретіндегі мәнін ашып түсіндіруге;
ұлттық рухани мұра, түрлері, мәні, оны қорғау туралы түсінік беруге; ұлттық рух, ұлттық болмыс, ұлттық
мәдениеттің ұлттық бірегей көрсеткіші, күші екенін білдіруге; берілген ақпарат негізінде білім алушыларды
ұлттық руханиятты сақтауға баулуға; олардың ішкі сезім дүниесін дамыта отырып, ақыл-ой жүйесін
жетілдіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы, Өзін-өзі тану
Постреквизиттері: Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі
базалық шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ұлттық құндылықтар туралы түсінігі болады; В. Ұлттық рухани
құндылықтар негізінде мәселелер шешеді; С. Салт-дәстүрлерді ұстанады; D. Ғылыми көзқарасы қалыптасады;
Е) Өзінің және өзге елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сыйлайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық жазу
Бағдарлама авторы: Садыкова С.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің шетел тіліндегі кәсіби және коммуникативті құзыреттіліктерін
қалуыптастыру және мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайында шетел тіліндегі қарым-қатынасты
жүзеге асыруға дайындау.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні тілдік қызметтің барлық түрлері бойынша академиялық дағдылар
(тыңдалым, оқу, сөйлеу және жазу) оқулық материалдарының сипатына, білім алушылардың болашақ
академиялық және кәсіптік қызметіне дайындауға; тілді пайдаланудың әртүрлі модельдеріне тән әртүрлі
жанрдағы мәтіндермен жұмыс істеу, лексиканың жалпы әдеби-терминологиялық қорын кеңейтуге,
мамандықпен және байланыстың әртүрлі бағыттарымен айқындалған тұжырымдамалық аппаратты
қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілдері, Ұлттық руханият
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел тілі, Екіжақты жазбаша
аударма, Аударма теориясы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Кәсіби қызметтегі әлеуметтік-мәдени айырмашылықтарды ұғынады және
ескереді; В. Ана тілінде немесе шетел тілінде жазбаша жалпы, академиялық және кәсіби коммуникацияға
қабілетті болады; С. Шетел тілдерінде кәсіби байланыс орнатады және кәсіби қарым-қатынасты дамыту
әдістерін меңгереді; D. Оқытылатын тілдің лексикалық, грамматикалық және фонетикалық бірліктерін біледі;
Е. Теориялық білімді тәжірибеде пайдаланады.
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3. Модуль - Ағылшын тілінің базалық курсы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Фонологиялық жүйелердің негіздері
Бағдарлама авторы: Тажигулова А.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ағылшын тілінің фонологялық жүйелерінң негіздері туралы терең
білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын меңгеруге; дұрыс айтылу
дағдыларын қалыптастыруға, шет тіліндегі мәтіндерді дауыстап оқу және мәнерлеп оқуға; сөздерді
транскрипциялауға; фонетикалық таңбаға сәйкес мәтіндерді мәнерлеп оқуға; ауызша және жазбаша сөйлеуді
құруға, кәсіби және күнделікті тақырыптарды шет тілінде түсіндіре білуге, сөздердің дұрыс дыбысталуына;
аударма ісі саласындағы базалық білімдерді қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілі, Қазақ тілі, Орыс тілі
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Негізгі шетел тілінің
практикалық курсы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ағылшын тілінің фонологиялық жүйесін меңгереді; В. Фонетикалық
таңбалар көмегімен сөздерді дыбыстайды; С. Шет тіліндегі мәтіндерді дауыстап және мәнерлеп оқиды; D.
Ауызша және жазбаша сөйлеуді құрастырады; E. Теориялық білімді тәжірибеде қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Фонетика практикумы
Бағдарлама авторы: Магзымова Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын топтастыруды және сөздерді дұрыс
айту дағдыларын үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын топтастыру; дұрыс айтылу
дағдыларын қалыптастыру. Шет тіліндегі мәтіндерді дауыстап оқу және мәнерлеп оқу; сөздерді
транскрипциялау; фонетикалық таңбаға сәйкес мәтіндерді мәнерлеп оқу; ауызша және жазбаша сөйлеуді құру,
кәсіби және күнделікті тақырыптарға шет тілінде түсіндіре білу.
Пререквизиттері: Фонологиялық жүйелердің негіздері, Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Оқытылатын тіл
теориясының негіздері, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын топтастырады; В. Сөздерді
транскрипциялайды; С. Кәсіби және күнделікті тақырыптарға шет тілінде түсіндіреді; D. Сөздердің дұрыс
айтылу дағдыларын қалыптастырады; E. Теориялық білімді тәжірибеде қолданады.
6В02302 – Аударма ісі

Пәндер коды

Пәндер атауы

2. Модуль - Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және ақпараттандыру,36 академиялық кредит
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын
ЖББП МК
AKT 1103
1
тілінде)
ЖББП МК
KKZT 1104
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
2
ЖББП МК
DSh
Дене шынықтыру
1,2
ЖББП МК
ASBM 1105
Әлеуметтік саяси білім модулі
1,2
ЖББП МК
Fil 1106
Философия
2
БП ЖК
UR 1201
Ұлттық руханият
1
БП ЖК
AKIKN 1202
Академиялық жазу
2
3.1 Модуль - Ағылшын тілінің базалық курсы,14 академиялық кредит
БП ЖК
PhZhN 1203
Фонологиялық жүйелердің негіздері
1
БП ЖК
PhP 1204
Фонетика практикумы
2
БП ТК
NShTPK 1205
Негізгі шетел тілінің практикалық курсы
2
БП
Оқу практикасы
2
3.2 Модуль -Базалық ағылшын тілі,14 академиялық кредит
БП ЖК
PhZhN 1203
Фонологиялық жүйелердің негіздері
1
БП ЖК
PhP 1204
Фонетика практикумы
2
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Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1(3) курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

5
5
4
8
5
5
4
4
5
4
1
4
5

БП ТК
БП

ATP 1205

Ағылшын тілінің практикумы
Оқу практикасы

2
2

4
1

2. Модуль - Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және ақпараттандыру
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебеиеті, тарихы,
өнері, халық даналығы, салт-дәстүрі, тәлім-тәрбиесі, мәдениеті туралы ғылыми негізде терең білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні «Ұлт руханиятының» құндылық ретіндегі мәнін ашып түсіндіруге;
ұлттық рухани мұра, түрлері, мәні, оны қорғау туралы түсінік беруге; ұлттық рух, ұлттық болмыс, ұлттық
мәдениеттің ұлттық бірегей көрсеткіші, күші екенін білдіруге; берілген ақпарат негізінде білім алушыларды
ұлттық руханиятты сақтауға баулуға; олардың ішкі сезім дүниесін дамыта отырып, ақыл-ой жүйесін
жетілдіруге бағытталған.
Пререквизиттері: Қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері: Оқытылатын тіл теориясының негіздері,Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі
базалық шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ұлттық құндылықтар туралы түсінігі болады; В. Ұлттық рухани
құндылықтар негізінде мәселелер шешеді; С. Салт-дәстүрлерді ұстанады; D. Ғылыми көзқарасы қалыптасады;
Е. Өзінің және өзге елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сыйлайды.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Академиялық жазу
Бағдарлама авторы: Садыкова С.А.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің шетел тіліндегі кәсіби және коммуникативті құзыреттіліктерін
қалуыптастыру және мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынас жағдайында шетел тіліндегі қарым-қатынасты
жүзеге асыруға дайындау.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні тілдік қызметтің барлық түрлері бойынша академиялық дағдылар
(тыңдалым, оқу, сөйлеу және жазу) оқулық материалдарының сипатына, білім алушылардың болашақ
академиялық және кәсіптік қызметіне дайындауға; тілді пайдаланудың әртүрлі модельдеріне тән әртүрлі
жанрдағы мәтіндермен жұмыс істеу, лексиканың жалпы әдеби-терминологиялық қорын кеңейтуге,
мамандықпен және байланыстың әртүрлі бағыттарымен айқындалған тұжырымдамалық аппаратты
қалыптастыруға бағытталған.
Пререквизиттері: Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілдері, Ұлттық руханият
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел тілі, Екіжақты жазбаша
аударма, Аударма теориясы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Кәсіби қызметтегі әлеуметтік-мәдени айырмашылықтарды ұғынады және
ескереді; В. Ана тілінде немесе шетел тілінде жазбаша жалпы, академиялық және кәсіби коммуникацияға
қабілетті болады; С. Шетел тілдерінде кәсіби байланыс орнатады және кәсіби қарым-қатынасты дамыту
әдістерін меңгереді; D. Оқытылатын тілдің лексикалық, грамматикалық және фонетикалық бірліктерін біледі;
Е. Теориялық білімді тәжірибеде пайдаланады.
3.1 Модуль - Ағылшын тілінің базалық курсы
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Фонологиялық жүйелердің негіздері
Бағдарлама авторы: Тажигулова А.К.
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ағылшын тілінің фонологялық жүйелерінң негіздері туралы терең
білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын меңгеруге; дұрыс айтылу
дағдыларын қалыптастыруға, шет тіліндегі мәтіндерді дауыстап оқу және мәнерлеп оқуға; сөздерді
транскрипциялауға; фонетикалық таңбаға сәйкес мәтіндерді мәнерлеп оқуға; ауызша және жазбаша сөйлеуді
құруға, кәсіби және күнделікті тақырыптарды шет тілінде түсіндіре білуге, сөздердің дұрыс дыбысталуына;
аударма ісі саласындағы базалық білімдерді қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Ағылшын тілі, Қазақ тілі, Орыс тілі
Постреквизиттері: Фонетика практикумы, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,
Негізгі шетел тілінің практикалық курсы
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ағылшын тілінің фонологиялық жүйесін меңгереді; В. Фонетикалық
таңбалар көмегімен сөздерді дыбыстайды; С. Шет тіліндегі мәтіндерді дауыстап және мәнерлеп оқиды; D.
Ауызша және жазбаша сөйлеуді құрастырады; E. Теориялық білімді тәжірибеде қолданады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
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Пәннің атауы: Фонетика практикумы
Бағдарлама авторы: Магзымова Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын топтастыруды және сөздерді дұрыс
айту дағдыларын үйрету.
Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын топтастыру; дұрыс айтылу
дағдыларын қалыптастыру. Шет тіліндегі мәтіндерді дауыстап оқу және мәнерлеп оқу; сөздерді
транскрипциялау; фонетикалық таңбаға сәйкес мәтіндерді мәнерлеп оқу; ауызша және жазбаша сөйлеуді құру,
кәсіби және күнделікті тақырыптарға шет тілінде түсіндіре білу.
Пререквизиттері: Фонологиялық жүйелердің негіздері, Шетел тілі, Қазақ (орыс) тілі
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Оқытылатын тіл
теориясының негіздері, Іскерлік ағылшын тілі (В1,В2)
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А. Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын топтастырады; В. Сөздерді
транскрипциялайды; С. Кәсіби және күнделікті тақырыптарға шет тілінде түсіндіреді; D. Сөздердің дұрыс
айтылу дағдыларын қалыптастырады; E.
Теориялық білімді тәжірибеде қолданады.
Дублин дескрипторлары: (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, Аудармашының кәсіби іс-қызметінің негіздері, Фонологиялық жүйелердің
негіздері
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Арнайы кәсіби
ағылшын тілі, Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2).
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.
3.2 Модуль - Базалық ағылшын тілі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің практикумы
Бағдарлама авторы: Магзымова Ж.С.
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, Аудармашының кәсіби іс-қызметінің негіздері, Фонологиялық жүйелердің
негіздері
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Арнайы кәсіби
ағылшын тілі, Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2).
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.
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6В02303- Шетел филологиясы

Пәндер коды

Пәндер атауы

2. Модуль - Қоғамдық, тарихи пәндер және ақпараттандыру,23 академиялық кредит
ЖББП МК
KKZT 1103
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
2
ЖББП МК
ASBM 1104
Әлеуметтік-саяси білім модулі
1,2
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
(ағылшын
ЖББП МК
AKT 1105
1
тілінде)
БП ЖК
UR 1201
Ұлттық руханият
1
3. Модуль - Бастапқы курс пәндері,13 академиялық кредит
БП ЖК
FP 1202
Фонетика практикумы
1
БП ЖК
GrP 1203
Грамматика практикумы
2
БП ЖК
BShT 1204
Базалық шетел тілі
2
БП
Оқу практикасы
2

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1 курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

5
8
5
5
4
4
4
1

2. Модуль - Қоғамдық, тарихи пәндер және ақпараттандыру
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Абдигалиева Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге қазақ ұлтының ғасырлар бойы қалыптасқан әдебиеті, тарихы, өнері,
халық даналығы, салты, тәлім-тәрбиесі, мәдени дәстүрлері туралы ғылыми негізде терең білім беру.
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән әдебиеттегі, тарихтағы, өнердегі ұлы тұлғалардан қалған құнды мұраларды
оқыту арқылы дүниетанымдарын, білім көкжиектерін кеңейту, ұлттық рухани құндылықтар негізінде өмірдің
түрлі саласындағы мәселелерді шешуге оңтайлы жол көрсету, болашақтарына бағыт беруге бағытталған.
Пререквизиттері: Қазақ әдебиеті, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері: Жураналистика саласындағы көркем оқу,Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ұлттық құндылықтар туралы түсінігі болады В. Ұлттық рухани
құндылықтар негізінде мәселелерді шешеді С. Салт-дәстүрді ұстанады D. Ғылыми көзқарасы қалыптасады Е.
Өз және өзге елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сыйлайды.
3. Модуль - Бастапқы курс пәндері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Фонетика практикумы
Бағдарлама авторы: Магзымова Ж.С.
Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінің фонетикалық ерекшеліктерін үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын білу, ағылшын дауысты және
дауыссыз дыбыстарының артикуляциясын үйрену, буынға бөлу және транскрипциясын жазу ерекшеліктерін
білу, фонетикалық таңбаға сәйкес монологтық және диалогтық сипаттағы мәтіндерді мәнерлеп оқу, шет тілді
мәтінді мәнерлеп оқу дағдыларын қолдану, монологиялық және диалогтық сипаттағы аудиоматериалдарды
түсіну, осы білімдер мен түсініктерді кәсіби деңгейде қолдануға бағытталған.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы ағылшын тілі, қазақ/орыс тілі
Постреквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, Жалпы кәсіби шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. түрлі жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В. ағылшын тілінің
фонетикалық құрылымын біледі С. фонетикалық таңбаларды қолданады D. монологтық және диалогтық
мәтіндермен жұмыс жасайды Е. буын, артикуляция ерекшеліктерін біледі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Грамматика практикумы
Бағдарлама авторы: Калыбаева А.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: ағылшын тілінің грамматикалық құрылым ерекшеліктерін үйрету
Пәннің қысқаша мазмұны: Грамматикалық, морфологиялық белгілерді және сөз таптарының қызметін білу,
синтаксистік құрылымдардың әр түрлі типтерінің мәнін, құрылымын және қызметін, ауызша және жазбаша
сөйлеудегі грамматикалық құбылысты, диалогтық және монологтық сөйлеудегі грамматикалық материалды
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меңгеру, грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін және компьютермен өзіндік жұмыс
жасау дағдыларын жеткілікті білу, игерген білімін кәсіби деңгейде қолдану.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы ағылшын тілі, қазақ/орыс тілі
Постреквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, Жалпы кәсіби шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. тілдік грамматикалық ерекшеліктерді біледі В. грамматика ережесіне сай
сөйлем құрайды С. синтаксис пен морфология ережелерін сақтайды D. теориялық білімді практикады
қолданады D. компьютермен жұмыс жасай алады.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Базалық шетел тілі
Бағдарлама авторы: Калыбаева А.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларда коммуникативтік құзыреттілік деңгейін қалыптастыру
Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушыларда сөйлеуді түсіну, мәтінді тыңдау, студенттердің техникалық
дағдылары мен мәтінді тыңдау және өзге тілді мәтінді оқу дағдыларын дамыту, жазбаша сөйлеу дағдысы мен
қабілетін дамыту, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын саладағы білім
мен түсінікті көрсетуге бағытталған.
Пререквизиттері: Мектеп курсындағы ағылшын тілі, қазақ/орыс тілі
Постреквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, Жалпы кәсіби шетел тілі
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәтіннің әр түріне қатысты лингвистикалық талдаудың негізгі әдістерін
біледі В. Ауызша және жазбаша сөйлеуде тілдік құзыреттілікті пайдаланады С. мәтінді тыңдап, қорытынды
шығара алады D. Оқытылып жатқан шетел тілінде интерактивті қарым-қатынас жасайды Е. жаңа
технологияларды үйренеді.
6В02304-Филология: қазақ филологиясы

ЖББП МК
ЖББП МК
ЖББП МК
БП ЖК
ЖББП МК
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП
БП ТК
БП ТК
БП ТК
БП

Пәндер коды

Пәндер атауы

2. Модуль – Жалпы білімдік пәндер,31 академиялық кредит
KKZT 1103
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
ASBM 1104
Әлеуметтік-саяси білім модулі
AKT 1105
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
(ағылшын
тілінде)
UR 1206
Ұлттық руханият
DSh 1107
Денешынықтыру
3.1 Модуль – Фольклор және тіл білімінің мәселелері,13 академиялық кредит
KHA 1209
Қазақ халық ауыз әдебиеті
AK 1207
Әдебиеттануға кіріспе
TBK 1210
Тіл біліміне кіріспе
Оқу практикасы
3.2 Модуль – Әдебиеттану және тіл білімі,13 академиялық кредит
КFT 1208
Қазақ фольклористикасының тарихы
UAN 1209
Ұлттық әдебиеттанудың негіздері
TBN 1210
Тіл білімінің негіздері
Оқу практикасы

Кредит саны
ҚР/ECTS

Пәндер
циклі/
компонент

Семестр

1курс-2020 жылы қабылданғандар үшін

2
1,2
1

5
8
5

1
1-4

5
8

1
2
2
2

4
4
4
1

1
2
2
2

4
4
4
1

2. Модуль – Жалпы білімдік пәндер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Адамның рухани дамуы мәдениетте үлкен рөл атқарады. Өйткені, руханилығы
жоғары адамдары бар қоғам ғана жоғары дамыған мәдениет жасай алады.Жеке адамның рухани дамуы
халықтың санасымен, психологиясымен, саяси белсенділігімен ұштасып жатады. Қоғамның қалыпты рухани
дамуы әлеуметтік құрылымға, әр түрлі топтарға, олардың әрекет аясына өзгерістер енгізеді. Мәдениетті адам
рухани бастаулардан нәр алатын қоғамда ғана қалыптасуы мүмкін.
Пәннің қысқаша мазмұны: Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым,
білім арқылы келеді. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани бостандыққа
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жетектейді. Рухани құндылықтар өмірге мағына береді, болашаққа жол ашады. Руханиятты қадірлейтін
қоғамның ғана болашағы бар.Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасты, қадірі,
адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік
қасиеттерінің жоғарлығы- руханилықтың негізі.
Пререквизиттері: мектепте окыған тарих пәндері
Постреквизиттері: Кәсіби қазақ тілі,Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәдениетті адам өзінің мәдени деңгейін үнемі арттырады, В. Әр істе
жоғары саналылық танытады, С. Дүниежүзілік әдебиет және көркемөнер жетістіктерімен үзбей танысып
отырады, D. Рухани байлығы мол адам ғана шын мәдениеттің дамуына үлес қоса алады Е.
Адамгершілік қасиеттерді қастерлейді, рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады.
3.1 Модуль – Фольклор және тіл білімінің мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ халық ауыз әдебиеті
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты:Қазақ халық ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан
ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны:Халық ауыз әдебиеті - әр халықтың заман, қоршаған орта, өмір туралы тағылымды
танымдарын ұрпаққа танытатын, әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашуға, мақтануға тұратын өрнектерін
дәріптеуге бастайтын бірден-бір тура жол болып табылмақ. Студенттерге қазақ халқының ауыз әдебиетінен мол
мағлұмат беру курстың басты мақсаты болып табылады.
Пререквизиттері:Әдебиеттануға кіріспе, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері:Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Хандық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А.Фольклордың – синкретті өнер екендігін, қазақ халық ауыз әдебиетінің
жанрлары, қазақ фольклорының зерттелу тарихы туралы білімді игеру; В. Қазақ халық ауыз әдебиетін жеке пән
ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық мұраларды терең, жанжақты таныстыру; С. әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашу; D. Халық ауыз әдебиеті - әр халықтың заман,
қоршаған орта, өмір туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытату; Е. қазақ халқының ауыз әдебиетінен
мол мағлұмат беру;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Әдебиет аяғын заманмен бірге алып жүретін өміршең ғылым болғандықтан
ол өз қазанында өзі қайнамай үнемі жаңадан өркен салып, даму үстінде болмақ. Сол даму жолында ол басқа да
ғылым салаларымен байланысып, соны бағдар ұстанған, жаңаша зерделенген танымдар мен эстетикалық
құндылықтарға қол жеткізері сөзсіз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің қоғамдық функциясы, өнер
түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; өнердің халықтығы, мазмұны мен пішіні, композициясы
мен сюжеті, тип, типтендіру, көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып
көрсету.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті, Жалпы білім беретін орта мектептегі
қазақ тілі
Постреквизиттері: Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы Қазақ әдебиеті
сынының тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдебиеттану ғылымына кіріспе пәнін оқи отырып, меңгерген білімі мен
икемділігі студентке мына мамандықтарды игеру; В. Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің
қоғамдық функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С. өнердің халықтығы,
көркем туындының тақырыбының идеясы, мазмұны мен пішіні, композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; D.
көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету;Е. студенттерді жалпы
сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен қаруландыру;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл біліміне кіріспе
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.Ә.
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.

52

Пререквизиттері: мектепте оқыған пәндері
Постреквизиттері: Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Жалпы тіл білімі
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.
3.2 Модуль – Әдебиеттану және тіл білімі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ фольклористикасының тарихы
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты:Қазақ фольклористикасының тарихы жеке пән ретінде оқыту арқылы
халқымыздың сан ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат
етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ фольклористикасының тарихы - әр халықтың заман, қоршаған орта, өмір
туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытатын, әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашуға, мақтануға
тұратын өрнектерін дәріптеуге бастайтын бірден-бір тура жол болып табылмақ. Студенттерге қазақ халқының
ауыз әдебиетінен мол мағлұмат беру курстың басты мақсаты болып табылады.
Пререквизиттері:Әдебиеттануға кіріспе, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері: Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы,Хандық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Фольклордың – синкретті өнер екендігін, қазақ халық ауыз әдебиетінің
жанрлары, қазақ фольклорының зерттелу тарихы туралы білімді игеру; В. Қазақ фольклористикасының
тарихын жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық
мұраларды терең, жан-жақты таныстыру; С. әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашу; D. Халық ауыз әдебиетіәр халықтың заман, қоршаған орта, өмір туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытату; Е. қазақ халқының
ауыз әдебиетінен мол мағлұмат беру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық әдебиеттанудың негіздері
Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Әдебиет аяғын заманмен бірге алып жүретін өміршең ғылым болғандықтан
ол өз қазанында өзі қайнамай үнемі жаңадан өркен салып, даму үстінде болмақ. Сол даму жолында ол басқа да
ғылым салаларымен байланысып, соны бағдар ұстанған, жаңаша зерделенген танымдар мен эстетикалық
құндылықтарға қол жеткізері сөзсіз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің қоғамдық функциясы, өнер
түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; өнердің халықтығы, көркем туындының тақырыбының
идеясы, мазмұны мен пішіні, композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру, көркем шығарма тілі, образдылықбейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті,Жалпы білім беретін орта мектептегі
қазақ тілі
Постреквизиттері: Кәсіби қазақ тілі,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы,Қазақ әдебиеті сынының тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.. Әдебиеттану ғылымына кіріспе пәнін оқи отырып, меңгерген білімі мен
икемділігі студентке мына мамандықтарды игеру; В. Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің
қоғамдық функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С. өнердің халықтығы,
көркем туындының тақырыбының идеясы, мазмұны мен пішіні, композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; D.
көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету; Е. студенттерді жалпы
сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен қаруландыру;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл білімінің негіздері
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.Ә.
Курсты оқытудың мақсаты «Тіл біліміне негіздері» 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 мектепте оқыған пәндері
Постреквизиттері Кәсіби қазақ тілі,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы,Жалпы тіл білімі
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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.
6В02304-Филология: қазақ филологиясы
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2. Модуль – Жалпы білімдік пәндер,31 академиялық кредит
KKZT 1103
Қазақстанның қазіргі заман тарихы
AKT 1104
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
(ағылшын
тілінде)
Fil 1105
Философия
ASBM 1106
Әлеуметтік-саяси білім модулі
UR 1206
Ұлттық руханият
DSh 1107
Денешынықтыру
3.1 Модуль – Фольклор және тіл білімінің мәселелері,13 академиялық кредит
KHA 1209
Қазақ халық ауыз әдебиеті
AK 1207
Әдебиеттануға кіріспе
TBK 1210
Тіл біліміне кіріспе
Оқу практикасы
3.2 Модуль – Әдебиеттану және тіл білімі,13 академиялық кредит
КFT 1208
Қазақ фольклористикасының тарихы
UAN 1209
Ұлттық әдебиеттанудың негіздері
TBN 1210
Тіл білімінің негіздері
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2
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5
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1,2
2
1
1-4

8
5
5
8

1
2
2
2

4
4
4
1

1
2
2
2

4
4
4
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2. Модуль – Жалпы білімдік пәндер
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық руханият
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты: Адамның рухани дамуы мәдениетте үлкен рөл атқарады. Өйткені, руханилығы
жоғары адамдары бар қоғам ғана жоғары дамыған мәдениет жасай алады.Жеке адамның рухани дамуы
халықтың санасымен, психологиясымен, саяси белсенділігімен ұштасып жатады. Қоғамның қалыпты рухани
дамуы әлеуметтік құрылымға, әр түрлі топтарға, олардың әрекет аясына өзгерістер енгізеді. Мәдениетті адам
рухани бастаулардан нәр алатын қоғамда ғана қалыптасуы мүмкін.
Пәннің қысқаша мазмұны: Руханият адамға әдебиет, өнер, халық даналығы, салт, мәдени дәстүрлер, ғылым,
білім арқылы келеді. Мәдениет әр түрлі құндылықтардың бірлігі ретінде адамды рухани бостандыққа
жетектейді. Рухани құндылықтар өмірге мағына береді, болашаққа жол ашады. Руханиятты қадірлейтін
қоғамның ғана болашағы бар.Рухани мәдениет адамның айналасындағы адамдармен қарым-қатынасты, қадірі,
адамшылығы, ұяттылығы, тәрбиелігі, зиялылығы, қарапайымдылығы арқылы көрінеді. Адамның адамгершілік
қасиеттерінің жоғарлығы- руханилықтың негізі.
Пререквизиттері: мектепте окыған тарих пәндері
Постреквизиттері: Кәсіби қазақ тілі,Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Мәдениетті адам өзінің мәдени деңгейін үнемі арттырады, В. Әр істе
жоғары саналылық танытады, С. Дүниежүзілік әдебиет және көркемөнер жетістіктерімен үзбей танысып
отырады, D. Рухани байлығы мол адам ғана шын мәдениеттің дамуына үлес қоса алады Е.
Адамгершілік қасиеттерді қастерлейді, рухани мұраттар мен құндылықтарды ұстанады.
3.1 Модуль – Фольклор және тіл білімінің мәселелері
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ халық ауыз әдебиеті
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
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Курсты оқытудың мақсаты:Қазақ халық ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан
ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі.
Пәннің қысқаша мазмұны:Халық ауыз әдебиеті - әр халықтың заман, қоршаған орта, өмір туралы тағылымды
танымдарын ұрпаққа танытатын, әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашуға, мақтануға тұратын өрнектерін
дәріптеуге бастайтын бірден-бір тура жол болып табылмақ. Студенттерге қазақ халқының ауыз әдебиетінен мол
мағлұмат беру курстың басты мақсаты болып табылады.
Пререквизиттері:Әдебиеттануға кіріспе, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері:Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Хандық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А.Фольклордың – синкретті өнер екендігін, қазақ халық ауыз әдебиетінің
жанрлары, қазақ фольклорының зерттелу тарихы туралы білімді игеру; В. Қазақ халық ауыз әдебиетін жеке пән
ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық мұраларды терең, жанжақты таныстыру; С. әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашу; D. Халық ауыз әдебиеті - әр халықтың заман,
қоршаған орта, өмір туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытату; Е. қазақ халқының ауыз әдебиетінен
мол мағлұмат беру;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе
Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Әдебиет аяғын заманмен бірге алып жүретін өміршең ғылым болғандықтан
ол өз қазанында өзі қайнамай үнемі жаңадан өркен салып, даму үстінде болмақ. Сол даму жолында ол басқа да
ғылым салаларымен байланысып, соны бағдар ұстанған, жаңаша зерделенген танымдар мен эстетикалық
құндылықтарға қол жеткізері сөзсіз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің қоғамдық функциясы, өнер
түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; өнердің халықтығы, мазмұны мен пішіні, композициясы
мен сюжеті, тип, типтендіру, көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып
көрсету.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті, Жалпы білім беретін орта мектептегі
қазақ тілі
Постреквизиттері: Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы Қазақ әдебиеті
сынының тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдебиеттану ғылымына кіріспе пәнін оқи отырып, меңгерген білімі мен
икемділігі студентке мына мамандықтарды игеру; В. Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің
қоғамдық функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С. өнердің халықтығы,
көркем туындының тақырыбының идеясы, мазмұны мен пішіні, композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; D.
көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету;Е. студенттерді жалпы
сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен қаруландыру;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл біліміне кіріспе
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.Ә.
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: мектепте оқыған пәндері
Постреквизиттері: Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Жалпы тіл білімі
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.
3.2 Модуль – Әдебиеттану және тіл білімі
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Қазақ фольклористикасының тарихы
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж.
Курсты оқытудың мақсаты:Қазақ фольклористикасының тарихы жеке пән ретінде оқыту арқылы
халқымыздың сан ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат
етіледі.
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ фольклористикасының тарихы - әр халықтың заман, қоршаған орта, өмір
туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытатын, әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашуға, мақтануға
тұратын өрнектерін дәріптеуге бастайтын бірден-бір тура жол болып табылмақ. Студенттерге қазақ халқының
ауыз әдебиетінен мол мағлұмат беру курстың басты мақсаты болып табылады.
Пререквизиттері:Әдебиеттануға кіріспе, Қазақстан тарихы
Постреквизиттері: Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы,Хандық дәуір әдебиеті
Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Фольклордың – синкретті өнер екендігін, қазақ халық ауыз әдебиетінің
жанрлары, қазақ фольклорының зерттелу тарихы туралы білімді игеру; В. Қазақ фольклористикасының
тарихын жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасырлық рухани қазынасы - фольклорлық
мұраларды терең, жан-жақты таныстыру; С. әр ұлттың ұлттық қадір-қасиеттерін ашу; D. Халық ауыз әдебиетіәр халықтың заман, қоршаған орта, өмір туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытату; Е. қазақ халқының
ауыз әдебиетінен мол мағлұмат беру.
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Ұлттық әдебиеттанудың негіздері
Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш.
Курстың қысқаша сипаттамасы: Әдебиет аяғын заманмен бірге алып жүретін өміршең ғылым болғандықтан
ол өз қазанында өзі қайнамай үнемі жаңадан өркен салып, даму үстінде болмақ. Сол даму жолында ол басқа да
ғылым салаларымен байланысып, соны бағдар ұстанған, жаңаша зерделенген танымдар мен эстетикалық
құндылықтарға қол жеткізері сөзсіз.
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің қоғамдық функциясы, өнер
түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; өнердің халықтығы, көркем туындының тақырыбының
идеясы, мазмұны мен пішіні, композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру, көркем шығарма тілі, образдылықбейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету.
Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті,Жалпы білім беретін орта мектептегі
қазақ тілі
Постреквизиттері: Кәсіби қазақ тілі,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы,Қазақ әдебиеті сынының тарихы
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.. Әдебиеттану ғылымына кіріспе пәнін оқи отырып, меңгерген білімі мен
икемділігі студентке мына мамандықтарды игеру; В. Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы, өнердің
қоғамдық функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С. өнердің халықтығы,
көркем туындының тақырыбының идеясы, мазмұны мен пішіні, композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; D.
көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету; Е. студенттерді жалпы
сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен қаруландыру;
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)
Пәннің атауы: Тіл білімінің негіздері
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.Ә.
Курсты оқытудың мақсаты «Тіл біліміне негіздері» 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 мектепте оқыған пәндері
Постреквизиттері Кәсіби қазақ тілі,Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы,Жалпы тіл білімі
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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