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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 

университетінің Білім бағдарламаларын 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. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 

31 қазандағы №604 бұйрығымен бекітілген. (1.09.2020 жылғы №372 өзгертулермен 

және толықтырулармен). 

2. 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).  

3. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидалары. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы №595 бұйрығымен бекітілген. 

(24.12.2020 жылғы №539 өзгертулермен және толықтырулармен). 

4. ҚР МЖМБС. Жоғары және жоғары білімнен кейінгі білім берудің оқу пәндерін кодтау 

жүйесі (ҚР МЖМБС. 5.05.001-2005). 

 

5. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ғылыми Кеңесінің шешімдері. 

 

6. Элективті пәндер каталогының ережесі (Қ.Жұбанов атындағы АӨУ, 2021 ж.). 
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ФИЛОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІ 

 

5В012100 - Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті 

 

4 курс-2018 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

Пәндер коды Пәндер атауы 
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17.1 Модуль -Қазіргі қазақ әдебиеті, 15 академиялық кредит 

КП TK KATP 4301 Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 7 5 

КП ЖK AT 4303 Әдебиет теориясы 7 4 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

17.2 Модуль - Қазіргі қазақ әдебиеті және сын тарихы, 15 академиялық кредит 

КП TK TP 4301 Тарихи поэтика 7 5 

КП ЖK AT 4303 Әдебиет теориясы 7 4 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

18.1 Модуль - Аударма және лингвистикалық сарапшы, 8 академиялық кредит 

БП  ТК ATshP 3209 Аударма теориясы және практикасы 7 3 

КП TK LStshp 4304 Лингвистикалық сарапшы: теориясы және практикалық 

мәселелері 

7 5 

18.2 Модуль - Әдеби тіл және лингвокриминалистика, 8 академиялық кредит 

БП  ТК KATT 3209 Қазақ әдеби тілінің тарихы 7 3 

КП TK GLk 4304 Гендерлік лингвокриминалистика 7 5 

19.1 Модуль - Лингвистикалық сараптама, 10 академиялық кредит 

КП TK MSLS 4305 Мәтіннің сот лингвистикалық сараптау теориясы, әдістемесі, 

практикумы 

7 5 

КП TK ALS 4306 Авторлық лингвистикалық сараптама 7 5 

19.2 Модуль - Әдебиеттану және әлеуметтану мәселелері, 10 академиялық кредит 

КП ТK Sat 4305 Салыстырмалы әдебиеттану 7 5 

КП TK AL 4306 Әлеуметтік лингвистика 7 5 

20 Модуль – Кәсіби практика, 13 академиялық кредит 

БП  Өндірістік практика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

17.1 Модуль -Қазіргі қазақ әдебиеті 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.д., М.Р.Балтымова 

Курсты оқытудың мақсаты: әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіре отырып, әдебиеттің қоғам 

тарихының көркемдік бейнесі екенін ұғындыру; тарихи шығармалардың әдебиет тарихында алатын орнын 

көрсету; тарихи шығармалардағы тарихи шындық пен көркемдік шындықтың ара қатынасын түсіндіру; тарихи 

роман генезисін, оның жанрларын, танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-

композициялық ерекшеліктері туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы түсінік 

беру;тарихи шығармалардың қоғамдық маңызына және идеялық көркемдік мазмұнына этикалық және ғылыми-
әдістемелік тұрғыдан қарауға үйрету; тарихи проза дәстүрі туралы мағлұмат беру; тарихи роман 

шығармашылығының негізгі кезеңдері туралы мағлұмат беру.  

Пререквизиттері: Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым, Шетел әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу принциптері 

мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктерін В.  

әдебиет тарихының негізгі кезеңдерін үйрену; С.көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына 

эстетикалық және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйрену; D.әдеби жұмыс пен шығармашылық 

психологияның негізгі кезеңдері туралы білімдерін кеңейту. Е.Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет 

тарихымен байланыстырып салыстыра алады. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы: Ж.С.Сұлтанғалиева, ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.  

Пререквизиттері: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері, Шетел әдебиеті 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В.өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С.өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D.композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е.көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

17.2 Модуль - Қазіргі қазақ әдебиеті және сын тарихы 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Тарихи поэтика 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы  Балтымова М.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: әлемдік әдебиет материалында поэтика мен оның негізгі категорияларының 

тарихи даму кезеңдері туралы білім беру, әдебиет фактілері мен оның теориялық ұғымдарға тарихи тұрғыдан 

қарау қабілетін қалыптастыру, әлем әдебиеті материалдары негізінде студенттерге көркем дамудың тарихи 

кезеңдері мен сипаты жайында мәлімет беру. Әдебиет фактілері мен теориялық ұғымдарды тарихи тұрғыда 

алып қарастыруды қалыптастыру, тәжірибесін талдап қорыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:: бағдарламадағы материалды тарихи аспекті тұрғысында баяндап, поэтиканың 

және оның негізгі категорияларының даму тарихы, әдебиеттің қалыптасу кезеңдерінен бастап қазіргі дәуірге 

дейінгі аралықты қамти отырып, толымды әрі жүйелі саралау; поэтикалық заңдылықтарды айқындаудың 
өлшемдерін; эстетикаға тарихи көзқарас, салыстырмалы зерттеу әдістері; қайталанатын сюжеттер, образдар, 

стилистикалық формулаларды қолдануды; метафора, эпитет және психологиялық параллелизм; сұлулық және 

эстетикалық қабылдауды; поэтикалық фразеологизм, бейнелілік, ырғақ және жиынтық психология үрдістерін 

үйрету. 

Пререквизиттері: Шетел әдебиеті, Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 

Постреквизиттері: мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: A) тарихи поэтиканың негізгі категорияларын теориялық және практикалық 

жағынан игерген соң, оны мәтінмен жұмыс барысында қолдана алады; B) тарихи поэтиканың негізгі 

ұғымдарымен танысып, оларды көркем мәтінмен жұмыс жасағанда қолдануды үйренеді; C) көркем дамудың 

тарихы мен сипаты, тек пен түр, сюжет, сөз бен образ секілді негізгі теориялық ұғымдардың эволюциясымен 

терең танысады; D) тарихи поэтиканың негізгі категорияларын теориялық E) және практикалық жағынан 
игерген соң, оны мәтінмен жұмыс барысында қолдануға дайындалады. 

 

18.1 Модуль - Аударма және лингвистикалық сарапшы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Аударма теориясы және практикасы 

Бағдарлама авторы: Карагулова Б.С., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Аударма жалпы әдебиеттің бір бөлімі. Аударма арқылы орыс және қазақ әдеби 

шығармаларының байланысы, бір-біріне әсер етуі, типологиясы мен поэтикасы, әдеби әдіс амалдары, аударма 

кезіндегі шығарма тілінің өзгеруі, қайта жаңғыруы, аударма шеберлігінің іс-тәжірибелері, отандық және 

шетелдік аударма мектептерінің жетістіктері қарастырылады  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аударма тәсілінің түрлері 2. Аударманың лексикалық мәселелері 3. Аударманың 
грамматикалық мәселелері   

Пререквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және 

терминология 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері:: А. Аударманың теориясы мен практикасы пәні бойынша материалдарды 

ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игереді. В. Аударманың теориясы мен 

практикасы пәні бойынша практикалық тұрғыда талдау жасай біледі; С. Студенттер сөйлесім әрекетінің барлық 

түрлерін пайдаланады. D. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім бойынша орфография 

және пунктуациясы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді игереді. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Лингвистикалық сарапшы: теориясы және практикалық мәселелері 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық сарапшы теориясы және практикалық мәселелері — заңдық 

маңызы бар мәліметтерді нақтылау мақсатында өкілетті тұлға немесе орган тағайындайтын лингвистикалық 

зерттеудің, процессуалдық-заңдық аспектіде құқықтың тиесілі процессуалдық салаларымен реттелетін 

қызметтің түрі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Лингвистикалық сараптама қорытындысының заңдық күшіне, әлеуетіне тергеуші, 
сот органдары процессуалдық істің басқа дәлелдерімен салыстыра отырып, баға бере алады және заңды жолмен 

жасалған, құқықтық дәлелдеулер мен қандай да болмасын міндеттерден құрылған кез-келген қағаздарды реттей 

алады.  Тілдік мәтіндердің мазмұны қарама-қайшылықты, даулы болған жағдайды құқықтық кеңістікте реттеу 

үшін, лингвистикалық баға беру үшін соттық-лингвистикалық сараптама жасау қажеттілігін айқындайды  

Пререквизиттері: Заң лингвистикасы және терминология, Шетел әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) заң құжаттарына лингвистикалық сараптама;В) заңдық және нормативті-

құқықтық актілерге ұсыныстар; С) заңдық мәтіндерді аударма; D) құқықтық баға берілуге тиіс мәтіндерге 

студент сараптама жасайды. Е) Құқықтық кеңістіктегі тіл мен сөйлеу мәтіндерін саралау, жүйелеу үшін тіл 

мамандары, кеңесшілері, аудармашылары, сарапшылары ретінде қызметін анықтайды. 

 

18.2 Модуль - Әдеби тіл және лингвокриминалистика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша мамандар даярлауда «Қазақ 

әдеби тілінің тарихы» пәнінің алатын орны мен маңызы ерекше. «Қазақ әдеби тіл үлгілерін танып-талдауда 

және өзге филологиялық пәндермен («Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі», «Хандық дәуір әдебиеті», «ХІХ ғасыр 

және ХХ ғасыр басындағы әдебиет») бірлікте оқыту әдеби тілді дұрыс тануға, қайнар көзі мен даму арналары, 

қалыптасу негізі, нормалық белгілері және әрбір кезеңге тән әдеби тіл үлгілерін жан-жақты саралауды мақсат 

етеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Қазақ әдеби тілінің тарихы» ғылыми курсы болашақ қазақ тілі мен әдебиеті 
мамандарын ұлт тілінің ең жоғары даму көрсеткіші-әдеби тіл мен оның жалпы халықтық тілмен, ауызекі сөйлеу 

тілімен арақатынасы сияқты мәселелерді теориялық-практикалық негізді ұғындыруда аса маңызды болып 

табылады 

Пререквизиттері: Шетел әдебиетінің тарихы, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері:: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби 

тілінің стилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және 

ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи 

өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игереді 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Гендерлік лингвокриминалистика 

Бағдарлама авторы: Шоқым Г.Т., ф.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімінің жаңа бағыты лингвокриминалистиканың басты қағидаларымен, 

тұжырымдарымен және қол жеткізген ғылыми жетістіктерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Лингвистикалық экспертизаның теориялық негізі, тәжірибесі мен әдістері, 

экспертология. Сот-лингвистикалық сараптама түрлері. Заң саласындағы тілдік қатысым. Лингвоюристика мен 

юрислингвистика. Тілдік саясат, тілдік болжам, Эколингвистикамен байланыс. 

Пререквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және 

терминология 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері:: А) Курсты меңгерудің нәтижесінде білім алушылар тіл білімінің 

лингвокриминалистика саласының дамуы жөнінде және сот-лингвистикалық сараптамалар жүргізуге қажетті 
мәліметтер алады; В) оны қоғам дамуымен өзектестіруге, жетілдіруге, жаңғыртуға тілдік білікітілігін 

арттырады;   C)  тілдің жаңа бағыты бойынша теориялық біліктілігі мен қолданбалық дағдыларын жетілдіру; D) 

пәндік ғылыми жобаларды дайындау негізінде креативтік ғылыми-кәсіби шығармашылық қабілетін дамыту; E) 

қазіргі үлгідегі концептологиялық және  технологиялық әдіс-тәсілдерді меңгерту кіреді. 
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19.1 Модуль - Лингвистикалық сараптама 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Мәтіннің сот лингвистикалық сараптау теориясы, әдістемесі, практикумы  

Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Мәтіннің сот лингвистикалық сараптау теориясы, әдістемесі, практикумы 

пәнінің мақсаты – белгілі бір мәтінге соттық лингвистикалық сараптама жасау.. Табиғи немесе жасанды тілдің 

қолданылу және пайдаланылу заңдылықтарын зерттеу негізінде нақты анықталған мәліметтер мен 
мағлұматтарды сөз бен сөйлеу мазмұнының шын/жалған, мүмкін/мүмкін емес екендігін сипатталушы объектіге 

қатысты анықтау 

Пәннің қысқаша мазмұны: (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары) Қоғам мен адам өміріндегі 

ауызша және жазбаша сөйлеу қарым-қатынасында туындайтын азаматтардың адамгершілік-моральдік 

құқықтарының сақталмауынан, соның салдарынан азаматтардың моральдік, материалдық зардап, зиян шегуіне 

әкеліп соғатын тілдік қатынасты зерттейді.   

Пререквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және 

терминология 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Сөйлеуші пікірінің дәлдігі, яғни мағыналық талдау; 

В)Белгілі заттардағы түпнұсқадада көрсетілген коммерциялық таңбалардың сәйкестігін (фонетикалық, 

семантикалық, графикалық) анықтау; С) Жарнама мәтіндеріне лингистикалық сараптамалар жасау;D) Адамның 
ар-намыс, беделіне нұқсан келтіретін мәтіндер мен сөйлеушінің сөздеріне соттық лингвистикалық сараптама 

жасау; (ауызекі форма);Е) Аталған пәннің нысаны – мәтін лексемалары, тауарлардағы сөздік таңбалар, 

сөйлеушінің пікірі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Авторлық лингвистикалық сараптама 

Бағдарлама авторы:  Қарағұлова Б.С., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Авторлық лингвистикалық сараптама пәнінің мақсаты – мәтіндік құжаттың 

дайындалу шарты мен автор туралы мәлімет болып табылады, яғни мәтінге белгілі бір автордың   

лингвистикалық сараптама жасауы.  

Пәннің қысқаша мазмұны: (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары) 
Сараптама бірнеше кезең Дублин дескрипторлары: арқылы жүзеге асырылады: дайындық, салыстыру, талдау, 

қорытындылау. Мәтінде баяндалған оқиғаны  тілдік заңдылықтарға сүйене отырып, анық-шындығын 

(жалғандығын) анықтау.   

Пререквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және 

терминология 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Белгілі бір тұлғаның авторлық құқығын анықтау; 

В) Белгілі бір тұлғаны авторлық құқықтан алып тастау; С) Белгілі бір мәтіннің  басынан аяғына дейін бір автор 

екенін анықтау; D) Зерттеу нысаны – автор  дайындағын мәтіннің жазбаша формасы. Е) Авторлық құқықты 

сәйкестендіру 

 

19.2 Модуль - Әдебиеттану және әлеуметтану мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Салыстырмалы әдебиеттану 

Бағдарлама авторлары: ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р. Балтымова 

Курсты оқытудың мақсаты:: «Салыстырмалы әдебиеттану» пәнін оқытуда әлем әдебиеттерінің өзара қарым-

қатынасына, генетикалық және типологиялық байланысына, көркем аудармаға, әдебиет, кино, музыка, 

живопись және басқа да өнер түрлерінің өзара байланысына үлкен мән беріледі. Сонымен қатар салыстырмалы 

әдебиеттанудың теориялық-әдіснамалық негізі, негізгі ұғымдары мен категориялары, Қазақстандағы және шет 

елдердегі компаративистиканың дамуы мәселелері қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны:: Әдебиеттерді салыстырмалы зерттеу немесе әдебиеттану компаративистикасы 

қазіргі филологияның маңызды салаларының бірі. Бұл сала ХІХ ғасырда қалыптасып, А.Н.Веселовский, 
Ф.И.Буслаев, В.М.Жирмунский, М.П.Алексеев, П. ван Тигем, Р.Уэллек және т.б. көптеген көрнекті 

ғалымдардың еңбектеріне негіз болды. Әдебиеттерді салыстырмалы зерттеу әлемдегі қазіргі интеграциялық 

үрдістерге, әсіресе ғылым мен мәдениеттегі айқын өзгерістерге жауап береді. Көпұлтты Қазақстан жағдайында, 

әсіресе халықаралық рухани байланыстардың қарқынды дамуы мен әлемдік әлеуметтік-білімдік 

қоғамдастықтың интеграциясы кезеңінде бұл пәннің қажеттілігі айқын байқалады. Көркем шығарманың 

генезисі, құрылымы мен қызметі: салыстырмалы-әдеби аспектілері. Өзге ұлттың ықпалы, оның көркем 

шығарманың шығармашылық тарихында алатын орны. Көркем әдебиетті бағалау бағаны (классика, 

беллетристика, көпшілік әдебиет). Көркем шығарманың өзге ұлт ортасында өмір сүруі, оны автордың өз 

Отанындағы бағалауы және шетелдік оқырмандар мен сыншылардың қабылдауы. 
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Пререквизиттері: Шетел әдебиетінің тарихы, Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Салыстырмалы әдебиеттанудың зерттеу нысанымен таныстыру; В) 

Салыстырмалы әдебиеттанудың негізгі ұғымдарымен, категорияларымен таныстыру; С) Салыстырмалы 

әдебиеттанудың әдебиеттану тарихында алатын орнын көрсету; D) Салыстырмалы әдебиеттанудың басқа 

ғылымдармен байланысын көрсету; E) Салыстырмалы әдебиеттану ғылымы туралы ұғымды қалыптастыру, 

оның әдебиеттану тарихындағы даму кезеңдерімен таныстыру, әдеби процестің дамуындағы алатын орнын 

көрсету. 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Әлеуметтік лингвистика 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты: Студенттерге тіл мен қоғам арасындағы байланысты, тіл мен 

әлеуметтік құбылыстардың арақатынасын бірлікте қарастыра отырып тілдің әлеуметтік болмысын, тіл мен 

қоғам, тіл мен ой, тіл мен адам қарым-қатынасынан туындайтын сыртқы лингвистикалық факторлар жөнінде 

теориялық білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әлеуметтік лингвистика нысаны, тілдік жағдаят, билингвизм, тілдік одақ, әдеби 

норма, узусь, жергілікті тіл мен әдеби тіл, тіл мәртебесі т.б. туралы білім мазмұнын қамтиды. 

Пререквизиттері: Лингвистикалық сараптама және құжаттық коммуникация, Заң лингвистикасы және 

терминология 
Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Әлеуметтік лингвистиканың нысаны мен мақсатын түсінеді, өзге 

пәндерден ерекшелігін айқындайды. В) Әлеуметтік лингвистика ұғымдарын ажыратып қолдануды меңгереді; 

С) Әлеуметтік лингвистикалық әдіс тәсілдерді қолдануға дағдыланады. D) Әлеуметтік лингвистикалық 

тәжірибелер жасаудың әдіс-тәсілдерін қолдануды меңгереді. Е) Әлеуметтік лингвистиканың негізгі 

зерттеушілерінің ғылыми тұжырымдарын біледі. 

 

6В01701-Қазақ тілі мен әдебиеті  

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

Пәндер 

коды 
Пәндер атауы 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 

1. Тілдік модуль, 20 академиялық кредит 

ЖББП МК ShT 1101 Шетел  тілі 1,2 10 

ЖББП МК OT 1102 Орыс тілі 1,2 10 

2.Модуль - Жалпы білімдік пәндер, 23 академиялық кредит 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

ЖББП МК Fil 1104 Философия  1 5 

ЖББП МК ASBM 1105 Әлеуметтік-саяси білім модулі 1,2 8 

ЖББП МК AKT 1106 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
2 5 

3. Модуль - Ұлттық руханият, педагогика, дене тәрбиесі мен кәсіби практикалар, 21 академиялық 

кредит 

БП ЖК Ped 1207 Педагогика 1 6 

ЖББП МК DSh 1108 Дене шынықтыру 1,2 4 

БП ЖК UR1209 Ұлттық руханият 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 2 

 

3. Модуль - Ұлттық руханият, педагогика, дене тәрбиесі мен кәсіби практикалар 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: педагогикалық ғылымның теориялық негіздері мен практикаға бағытталған 

аспектілерін меңгеру арқылы білім алушының педагогикалық мәдениеті мен кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны "Педагогика" пәні оқу жоспарының міндетті бөлігінің және білім беру 

қатынастарына қатысушылар қалыптастыратын бөліктің пәндерін одан әрі зерделеуге негіз болып табылады, 
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бакалаврдың әртүрлі практикаларды өтуге жүйелі түрде дайындалуына ықпал етеді. "Педагогика" пәні 

гуманитарлық білім жүйесіндегі ғылым ретінде Зияткерлік тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, оны жүзеге 

асыру пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруды талап етеді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модульі пәндері, Ұлттық руханият.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылым және практикалық қызмет саласы ретінде педагогиканың мәні 

мен құндылықтары туралы тұжырымдамалық идеялармен танысты; В) педагогикалық процестер мен 

құбылыстардың олардың тарихи контекстінде және қазіргі заманғы көрінісінде мәні мен ерекшелігі туралы 
теориялық категорияларды және түсініктерді меңгерген; с) заманауи білім беру технологияларын, 

интерактивті және цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады; D) білім беру қатынастарына 

қатысушылармен өзара іс-қимылдың психологиялық-педагогикалық заңдылықтары,қағидаттары, 

ерекшеліктері, этикалық және құқықтық нормалары негізінде педагогикалық жағдайларды шешу әдістерін 

меңгерген;E) білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және кәсіптік әдеп нормаларына 

сәйкес кәсіптік қызметті жүзеге асыруға қабілетті. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: мектеп деңгейіндегі қазақ тілі 

Постреквизиттері:Жұбанов және қазақ филологиясы мәселелері, Тілдік қатынас негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұлттық құндылықтар туралы түсінігі болады В) Ұлттық рухани 

құндылықтар негізінде мәселелерді шешеді С) Салт-дәстүрді ұстанады Д) Ғылыми көзқарасы қалыптасады Е) 

Өз және өзге елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сыйлайды. 

 

6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

2 курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 

 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

 

 

Пәндер коды 

 

 

Пәндер атауы 
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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 

4.1 Модуль - Қазақ жазуы  және білім беру бағыты, 14 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2201 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК KZhLA 2102 Қазақ жазуы және латын әліпбиі 3 5 

БП ЖК BOT 2203 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 4 5 

4.2 Модуль - Білім беру және академиялық адалдық, 14 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2201 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК АА 2102 Академиялық адалдық 3 5 

БП ЖК BOT 2203 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 4 5 

4.3 Модуль - Инновациялық білім беру модулі, 14 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2201 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК KMATA 2102 Көркем мәтінді әдеби талдау әдістемесі 3 5 

БП ЖК BOT 2203 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 4 5 

5.1. Модуль - Филологияға кіріспе, халық ауыз әдебиеті, 19 академиялық кредит 

БП ТК TBK 2204 Тіл біліміне кіріспе 3 5 

БП ТК AK 2205 Әдебиеттануға кіріспе 3 5 

БП ТК NKT 2206 Нормативті қазақ тілі 3 4 
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БП ТК HAA 2207 Халық ауыз әдебиеті 3 5 

5.2 Модуль - Қазақ филологиясы, фольклористикасы және экспериментальді лингвистика, 19 

академиялық кредит 

БП ТК EL 2204 Экспериментальді лингвистика 3 5 

БП ТК UATN 2205 Ұлттық әдебиетанудың теориялық негіздері 3 5 

БП ТК PKT 2206 Практикалық қазақ тілі 3 4 

БП ТК KF 2207 Қазақ фольклористикасы 3 5 

5.3 Модуль - Тіл білімі және фольклористика, 19  академиялық кредит 

БП ТК TA 2204 Тілтану аспектілері 3 5 

БП ТК ATN 2205 Қазақ әдебиеті  ғылымының мәселелері 3 5 

БП ТК КTP 2206 Қазақ тілінің практикумы 3 4 

БП ТК KAAE 2207 Қазақ ауыз әдебиетінің эстетикасы 3 5 

6.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі,  тілдік қатынас негіздері және Жұбановтану, 23 академиялық кредит 

БП ТК KKTFL 2208 Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 4 6 

БП ТК KKTSM 2209 Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 4 5 

БП ТК TKN 2210 Тілдік қатынас негіздері 4 5 

БП ТК ZhT 2211 Жұбановтану 4 5 

БП  Педпрактика 4 2 

6.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері, Жұбановтану және қазақ әліпбиінің тарихы, 23 

академиялық кредит 

БП ТК KKTDZhLM 

2208 

Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология 

мәселелері 

4 6 

БП ТК KKTMU 2209 Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 4 5 

БП ТК NSN 2210 Неология саласының негіздері 4 5 

БП ТК ZhKFM 2211 Жұбанов және қазақ филологиясы мәселелері 4 5 

БП  Педпрактика 4 2 

6.3 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері  және аймақтық әдебиет тарихы, 23 академиялық кредит 

БП ТК KKDSMZ 2208 Қазақ тілінің дыбыс және сөз мағынасы заңдылықтары 4 6 

БП ТК KTМSТ 2209 Қазақ тіліндегі морфологиялық және  сөзжасам тәсілдері 4 5 

БП ТК PL 2210 Психолингвистика 4 5 

БП ТК ZhKFM 2211 Аймақтық әдебиеттану 4 5 

БП  Педпрактика 4 2 

 

4.1 Модуль - Қазақ жазуы  және білім беру бағыты 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 
Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты–инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін 

мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық кәсіби әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзіреттіліктерді 

болашақ педагогтардың бойына қалыптастыру және дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Курс пәні, мақсаты және міндеттері. Негізгі түсініктер. Инклюзивті білім 

берудің ұстанымдары. Қазақстандағы инклюзивті білім беру. Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім 

берудің нормативті-құқықтық негіздері. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, шетел тілі 

Постреквизиттері:Тілдік қатынас негіздері, Жұбановтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім берудің негізгі идеялары мен түсініктерін біледі; В)Білім 

беру мекемелерінде инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастырудың құралдары мен негізгі әдістерін 
меңгереді; С)Инклюзивті білім берудің жалпы әдістемелік ұсыныстарын игереді; D)Жалпы орта мектеп 

жағдайында білім беруді интеграциялауды тиімді құра біледі; Е)Оқу және арнайы әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс жасау дағдысын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ  жазуы және латын әліпбиі 

Бағдарлама авторы: Садуақас Н.А., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты:  Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі 

мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ 

әліпбиі, графикалық   таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жазу тарихы, графика және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен 

жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, 
графикалық   таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,орфоэпия мен орфография мәселелері. Қазіргі 

орфографияның теориялық  мәселелерінің шешімдері туралы. 
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Пререквизиттері: Ұлттық руханият, шетел тілі 

Постреквизиттері:Тілдік қатынас негіздері, Жұбановтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Графикалық  лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  

әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В) латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық   

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография,  қазіргі орфографияның теориялық 

ерекшеліктері туралы   біліктілік қалыптасады. С) Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу, 

түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D) графикалық   таңба мен фонема 

арасындағы заңдылықтар, қазіргі  орфоэпия мен  орфографияның теориялық  ерекшеліктерін танып,  
практикалық талдау  жұмыстарына дағдыланады. Е) Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу 

ерекшеліктері,  көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық   

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография, қазіргі орфографияның теориялық  

мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу  т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту  құзыреттілікке қол жеткізіледі; 

 

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; 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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. 
 

4.2 Модуль - Білім беру және академиялық адалдық 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 
тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, шетел тілі 

Постреквизиттері:Тілдік қатынас негіздері, Жұбановтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

4.3 Модуль - Инновациялық білім беру модулі 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Көркем мәтінді әдеби талдау әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С., PhD., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем шығарманы талдау бойынша жасалатын жұмыс түрлерін, ерекшеліктерін 

ұғындыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көркем шығарманың құпиясын толық тануға деген ұмтылыс ертеден бері 

жалғасып келеді. Аристотель, Платон, Сенека сияқты ойшылдар негізін салып кеткен ғылыми бағыттар күрделі 

мәселелерді көтерді. Әдеби талдау кезінде көркем мәтінді кез келген бөлшектерге бөліп, жіктеуге болады. 
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Мәтінге талдау жасай отырып,  суреткердің ой мақсатын, дүниетанымын тануға болады. Талдау жасағанда 

мәтіндегі әрбір шағын, жеке элементтер де назардан тыс қалмау керек. Әдеби талдау үстінде көркем 

шығарманың мазмұн пішіні, кейіпкерлер қатынасы мен тілдік құралдар ашылады. Әдебиетті оқытудағы басты 

мәселе - шығармаға, яғни көркем мәтінге талдау жасау. Көркем шығарманы талдау үстінде қаламгердің тіл 

шеберлігі де ашылады. Мәтін тілін шартты түрде екіге бөлеміз: жазушы тілі және кейіпкер тілі. Шығармадан 

алынған бейнелі көркем сөз оқушылардың тіл байлығын еселеп, сөздің мәнін ұғуға, эстетикалық талғамын 

оятуға әсер етеді. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Орыс тілі 
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, Тілдік қатынас негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға 

бағыт беру, білуі; студенттердің  педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу қабілеттерін дамыту, 

тәжірибеде қолдану;  

В) ҚР бойынша әдебиетін тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқу, зерттеу;  

студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу, ғылыми түрде салыстыра 

талдай алуы;  

С) Қазақ тілі мен  әдебиетін оқытудың тиімді технологиялары бойынша алған  теориялық  білімдерінің  

маңыздылығын бағалай білуі; 

Д) Қазақ   әдебиетін оқыту әдістемесі бойынша іргелі қағидаларды, оның басқа ғылымдармен байланысы, білім 

берудің жаңа бағыттары, әдебиетті оқытуға қатысты қазіргі жағдайы мен өзекті үрдістері бойынша білім-

пайымға ие бола алады. 
 Е) Ғылыми  және ғылыми-әдістемелік материалдардың мазмұнын түсіндіре алады; қажетті жағдайда 

оқытушының сауал қоюы арқылы оларды түзетеді. Мәліметтерді теориялық тұрғыдан дәлелдеп, талдау жасай 

алады. Ойын  жүйелі әрі  тұжырымды  айта біледі. Теориялық білімін практикада   қолдана алады 

 

5.1. Модуль - Филологияға кіріспе, халық ауыз әдебиеті 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Тіл біліміне кіріспе 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Тіл біліміне кіріспе» курсының басты мақсаты – тіл білімінің негізгі ұғымдар 

жүйесімен және тілдік терминдермен таныстыру, тілдің құрылымдық, жүйелік, танымдық болмысы, мәні 
жайлы түсінікті қалыптастыру және де студенттерді тілдік талдау дағдысымен қаруландыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курс теориялық және практикалық екі бағытта жүргізіледі. Курстың 

теориялық бөлімінде тіл білімінің ғылым ретінде танылуы, тіл білімінің ғылымдар арасында алатын орны, 

басқа ғылым салаларымен байланысы, тіл білімінің зерттеу әдістері жайлы мәлімет беріледі, тілдің мәні мен 

қызметі жайлы, тілдің шығуы мен дамуы жайында, тілдің лексика, грамматика, фонетика салалары жайлы 

түсінік беріледі. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, шетел тілі 

Постреквизиттері:Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тілдік қатынас негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Тіл, таным, сана арасындағы қатынасқа қатысты тіл біліміндегі ғылыми 

тұжырымдарды меңгереді. В) Тілдің анықтамасын, коммуникативтік, кумулятивтік номинативтік, танымдық 

қызметтерін талдайды. С) Тілдерді жіктеу принциптері мен жіктемесін меңгереді. D) Қазақ тілінің 
орфографиялық, орфоэпиялық заңдылықтарын меңгереді. Е) Тіл білімінің терминдерімен танысып, олардың 

салаларын сипаттай біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Ұлттық руханият, Шетел тілі 

Постреквизиттері:Жұбанов және қазақ филологиясы мәселелері, Тілдік қатынас негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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) 
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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: Нормативті қазақ тілі 

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Нормативті қазақ тілі» курсы тіл, әдебиет мамандарын дайындау үшін оқылатын 

лингвистикалық пәндердің негізгісі болып есептеледі. Курс бүгінгі күні жалпыхалық қолданып жүрген қазақ 
әдеби тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жүйесін ғылыми-теориялық негізін танытуды міндет 

етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Бұл ғылыми-теориялық негіз маманға тілдегі барлық фактілерді, құбылыс, 

процестерді дұрыс танып, еркін түсіндіруге мүмкіндік береді, сондықтан «Нормативті қазақ тілі» курсы іргелі, 

практикалық сипатта оқытылады. Бұл курс берген білім қазақ тілінің тарихын, түрлі стильдік, функционалды 

жанрларын, оқыту әдістемесін орфоэпия, емле, пунктуация т.б. мәселеріне арналған пәндерді оқып, меңгеруіне 

тірек болады. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Шетел тілі 

Постреквизиттері:Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тілдік қатынас негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ тілінің құрылымдық жүйесінің басты мәселелерінен хабардар 

болады. В) Тілдің негізгі заңдылықтарын жетік меңгереді. С) Тілдің барлық саласы бойынша құрылымдық 

жүйесін таниды; D) Тілдік талдау жасау дағдыларын қалыптасырады. 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Халық ауыз әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Ұлттық руханият, Шетел тілі 
Постреквизиттері:Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тілдік қатынас негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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, жан-

жақты 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; 

 

5.2 Модуль - Қазақ филологиясы, фольклористикасы және экспериментальді лингвистика 

 

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: Ұлттық руханият, Шетел тілі 

Постреквизиттері:Тілдік қатынас негіздері, Жұбановтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық әдебиетанудың теориялық негіздері 

Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш., ф.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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. 
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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, образдылық-

бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Шетел тілі 

Постреквизиттері:Тілдік қатынас негіздері, Жұбановтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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: Практикалық қазақ тілі 

Бағдарлама авторы: Кеңесов Е.Қ., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ орфографиясының теориялық мәселелерін танып білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пунктуация ережелері және олардың тармақтары: әріптердің емлесі, түбір 

сөздердің және қосымшалардың жазылуы, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер, шылаулар мен 

одағайлардың жазылуы, бас әріптің қолданылуы, сөздерді тасымалдау, тыныс белгілерінің түрлерін, т.б. білу. 
Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Шетел тілі 

Постреквизиттері:Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен 

морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Практикалық қазақ тілінің зерттелуі жайлы кең мағлұмат алады, В) 

Теориялық мәселелерін танып біледі. С) Қазақ тілі ережелерін меңгереді. D) Жазуда тыныс белгілердің дұрыс 

қойылуын меңгеріп сауатты жазуға дағдыланады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ фольклористикасы 

Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ фольклористикасы жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан 
ғасырлық рухани қазынасы  - фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ фольклористикасы - 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: Ұлттық руханият, Шетел тілі 

Постреквизиттері:Жұбановтану, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

 Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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 әдебиеті - 
әр халықтың заман, қоршаған орта, өмір туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытату; Е) қазақ халқының 

ауыз әдебиетінен мол мағлұмат беру; 

 

5.3 Модуль - Тіл білімі және фольклористика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Тілтану аспектілері 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.д. профессор Тектіғұл Ж.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тілдің ішкі және әлеуметтік құрылымын, тіл білімінің басқа ғылымдармен 

байланысын қарастыра отырып, лингвистикалық типология мен тілдер туыстығы, жазудың пайда болуы 

жайында мәліметтер беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тілдің әлеуметтік табиғаты мен таңбалық мәні.Тіл мен ойлау.Синхронды және 
диахронды лингвистика. Лингвистиканың басқа ғылымдармен байланысы. Тіл жүйесі мен құрылымы. Жалпы, 

жеке және қолданбалы тіл білімі. Тілдердің жіктелуі.Жазудың пайда болуы мен дамуы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Тілдік қатынас негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Тілдің әр түрлі деңгейлерінің бірліктерін олардың 

мазмұнымен,нысанымен және функцияларымен бірлікте бөліп көрсете біледі; В) Кәсіби саладағы мәселелердің 

ғылыми мәнін анықтауға, тілдің қызметі, тіл мен ойлаудың, тілдің қоғамдағы қызметі, тілдік универсалийлер 

мен тілдің даму заңдары туралы негізгі түсініктерді жеткізу және оңтайлы қолданады;   
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С) Бағдарламалық және өзге де лингвистикалық, әдістемелік және кәсіби бейіндегі өнімдер мен  қызметтерді 

апробациялап, талдай алады; Д) тіл және оның бірліктерін синхрония және диахрония аясында талдап, тілді 

зерттеудің әдіс-тәсілдерін дұрыс қолдана алады, ғылыми- зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруда кәсіби білімді 

тиімді пайдаланып, ақпараттар қорын жасайды  және  интернет ресурстарын  пайдалануды  білуде  базалық  

білімді  меңгереді; Е) кәсіби лингвистикалық білімді меңгеру, тереңдету, түрлі көзқарастарды салғастыру және 

өз пікірін саналы түрде құрастыру, лексикографиялық және мәтіндік дереккөздермен жұмыс істей біледі, соған 

сәйкес әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинайды және 

мәселелерді шешеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиеті  ғылымының мәселелері 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С., PhD., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің туу, қалыптасу және даму жолдарын зерттеу, әдеби 

құбылыстар мен сыншылдық-эстететикалық, әдеби теориялық және ғылыми-зерттеушілік ой-пікірлерді 

анықтап, әр түрлі қоғамдық-әлеуметтік жағдайлар барысында ұлттық әдебиеттің халық руханиятына, қоғамдық 

сана-сезімі мен ұлттық таным-білігіне жасайтын ықпалын айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әдебиеттану ғылымы өзі пайда болғанға дейінгі тарихи алғышарттар 

кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейінгі аралықта, негізінен мынадай нәтижелерге қол жеткізді: бүкіл түркі 

халықтарына ортақ ежелгі дәуірдегі әдеби мұраны игеруден басталған сыншылдық-эстететикалық, әдеби-

тарихилық, әдеби-теориялық сипаттағы ізденістер ұлттық ғылыми-зерттеушілік ой-пікір дәрежесіне дейін 
көтерілді; әдеби мұраның өте мол қоры жинақталды; қазақ фольклортану ғылымы жеке сала болып оңаша отау 

тікті, оның жазба әдебиетпен байланысы жан-жақты зерттеліп, түйінді тұжырымдар жасалды; қазан төңкерісіне 

дейінгі және одан кейінгі әдебиет тарихының көрнекті өкілдерінің өмірі мен шығармашылық мұрасы ғылыми 

тексеріліп, монографиялық тұрғыда тұтас және толық қарастырылды. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Орыс тілі 

Постреквизиттері: Аймақтық әдебиеттану, Жұбановтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ әдебиеттану ғылымының қалыптасу, даму кезеңдері жайлы білуі В) 

әдебиеттану ғылымының өзіндік ерекшеліктері  туралы терең білімге ие болуы С) өнер табиғатын игеруі және 

теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренуі, істей білуі қажет.  Д) Алған білімдерін практикада 

қолдана алу, теориялық талдаулар жасай алумен бірге  әдебиеттану тарихының даму және қалыптасу сатылары, 

бағыттары және тұжырымдама мәселелерін түсіну, өзіндік пікір айта алу және негізделген және қалыптасқан 
теориялық білімдерін жинақтай алуы қажет. Е) Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, 

әдебиет тарихы мен көркем туындыны зерттеуге қажетті біліммен қаруланады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілінің практикумы 

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ орфографиясының теориялық мәселелерін танып білу. ЖОО-да қазақ тілін 

қарым-қатынас құралы деңгейіне айналдыру дағдыларын қалыптастыру. ЖОО түлектерінің еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті, тілдік біліктілігі жоғары маман ретінде қалыптасуына мүмкіндік жасау. Пән бойынша білім 

игертіп қана қоймай, өмірлік проблемаларды шешуге қажетті білім дағдыларды меңгертуге бағыттау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пунктуация ережелері және олардың тармақтары: әріптердің емлесі, түбір 
сөздердің және қосымшалардың жазылуы, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер, шылаулар мен 

одағайлардың жазылуы, бас әріптің қолданылуы, сөздерді тасымалдау, тыныс белгілерінің түрлерін, т.б. білу. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Орыс тілі 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен 

морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Практикалық қазақ тілінің зерттелуі жайлы кең мағлұмат алады В.  

Теориялық мәселелерін танып біледі. С.   Қазақ тілі ережелерін меңгереді D. Жазуда тыныс белгілердің дұрыс 

қойылуын меңгеріп сауатты жазуға дағдыланады. Е. пәнді ооқу барысында мәтін мазмұны бойынша оқылым, 

жазылым, тыңдалым, айтылым дағдыларын жетілдіреді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ ауыз әдебиетінің эстетикасы 
Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ ауыз әдебиетінің эстетикасын жеке пән ретінде оқыту арқылы ғылыми 

мазмұнды білім беру, ауызша сөз өнерін зерттейтін ғылым саласы ретінде фольклор тарихын, теориясын, 

жанрлық түрлеріне тән ерекшеліктерін, тарихи-зерттеу принциптерін, фольклордың өзге ғылым салаларымен 

байланысын, фольклордың көркемдік жүйесін, поэтикалық тәсілдері мен құралдарын, жазба әдебиетпен 

арақатынасын, әлемдік фольклортану ғылымындағы теориялық бағыттар мен мектептерді, зерттелу тарихын 

талдап түсіндіру мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: фольклор туындыларын мазмұндау; фольклортанушы ғалымдардың еңбектеріне 

конспект жасау; фольклор туындыларын фольклортану ғылымының жетістіктеріне сүйене отырып, ғылыми 
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тұрғыда талдау әдістерін меңгеруі; өзін-өзі дамыту және мансаптық өсу үшін өмір бойына жеке білім беру 

траекториясын құру, дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы толыққанды әлеуметтік және кәсіби 

қызметті қамтамасыз ету үшін салауатты өмір салтын ұстану; ауызша сөз өнерінің табиғатын,  оның туу, таралу 

және сақталу ерекшеліктерін, қалыптасу тарихын, шындықты бейнелеудегі көркемдік әдістерін білуі; 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Орыс тілі 

Постреквизиттері: Аймақтық әдебиеттану, Жұбановтану 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) жеке тұлғаның дамуына табиғи және жасанды факторлардың сәйкестігі,  

психиканың негізгі механизмдерін меңгерген; В) ана тілінде өз ойын жүйелі және сауатты жеткізетін, қазақ 
(орыс) және шетел тілінде көпшілік алдында сөйлеуде С)  ғылыми мәтінмен жұмыс істеуде қажетті ауызша 

және жазбаша сөйлеу дағдыларын игерген; Д) әлеуметтік тәртіпті реттеу формалары мен негізгі 

заңдылықтарын, жеке тұлғаға социологиялық көзқарас, этикалық және рухани құндылықтарды меңгерген; Е) 

маманды даярлауда және жеке тұлғаның қалыптасуына дене шынықтыру мәдениетінің маңыздылығы, адамның 

өмірлік қызметіне мәдениеттің ролі, ғылым мен техниканың сәйкестігі, өркениеттің дамуына ғылымның 

маңыздылығын түсінуі; 

 

6.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі,  тілдік қатынас негіздері және Жұбановтану 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 

Бағдарлама авторы: Садуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцен 
Курсты оқытудың мақсаты: Бұл  пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ 

тілінің  фонетикасы мен  лексикология туралы теориялық білім  беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс 

жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына, 

бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін 

жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен 

түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде 

теориялық білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама 

беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер, 

жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік 

бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер, 
айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер, 

жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз 

төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес, 

фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары, 

фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер, 

қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер) 

туралы теориялық білімдері болуы.Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен лексикология, фонема, вариант, 

вариация, фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын, 

дыбыстар тіркесі, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. 

теориялық  заңдылықтары туралы 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі 
Постреквизиттері:Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық 

заңдылықтарды игереді; С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; Д. 

Дыбыстар үндесімін, буын түрлерін,  дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау 

жасауға төселеді   

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін 

ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең 

қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер қарастырылады: 
тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық 

ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз), 

қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің 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 

Пәннің қысқаша мазмұны: (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары)  
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Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері:Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың 

коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, 

айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, 

теориялық білімдерді игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;  

Д.Өз пікірлерін дәлелдей алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Тілдік қатынас негіздері 

Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш пән тілдік қатынастың негізгі сипатын, құрамы мен басты 

қағидаларын, оны қолданудың әдіс-тәсілдерін қарастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тілдік қатынас негіздері жеке пән ретінде ұсыныла отырып, студенттердің 

теориялық білімі мен тәжірибелік дағдысын тереңдетіп, сөйлеу мәдениетіне байланысты іскерлігін 

қалыптастырады  

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөйлесім,айтылым, жазылым, оқылым әрекеттері және оның өзіндік 

ерекшеліктері, ұқсастығы мен айырмашылықтарынтілдік тұрғыда ажырата алады 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері:Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Тілдік қатынас пәнінің зерттеу нысаны, мақсаты мен міндеттерін, тілдік 

қатынастың лингвистиканың өзге салаларымен байланысын оқытады; В) Сөйлесім,айтылым, жазылым, оқылым 

әрекеттері және оның өзіндік ерекшеліктері, ұқсастығы мен айырмашылықтарынтілдік тұрғыда ажырата алады; 

С) Оқушылардың коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; D) 

Қатысымдық тұлғаларды ажырата біліп және оларды дұрыс пайдалана алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: 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, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері:Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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. 

 

6.2 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері, Жұбановтану және қазақ әліпбиінің тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері 

Бағдарлама авторы: Сәдуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері  

заңдылықтары жөнінде білім беруге арналған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: тілдің дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – 

дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына, бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, 

қоғамдық құбылыс 
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері 

мен түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. 

жөніндегі мәселелер  туралы талдау жасай біледі; В. Қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі сингармонизм, дыбыстар 

үндестігі,  графика, әріп және әліпби, орфоэпия және орфография   туралы   практикалық талдау жасай алады;  

С.Сөздердің жасалу тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды, сөз тудыру тәсілдерін 

меңгереді. Д.Сөз тұлғалары, сөз таптастыру принципі, сөз таптары туралы және оның лексика-семантикалық 

сипаттарын туралы мағлұмат алады.  
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

Бағдарлама авторы:Әбдірова Ш.Г., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер 

қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі 

грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі 

туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және 
сөздердің лексика- грамматикалық топтары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз 

таптастыру мәселесі т.б. мәселелер 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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: Неология саласының негіздері 
Бағдарлама авторы:Қарағұлова Б.С., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі жаңа атаулар туралы, оны зерттейтін сала туралы ғылыми 

теориялық білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Неология саласының өзектілігі.Неологизмнің түрлері, жасалу 

жолдары.Неология саласының басқа  салалармен байланысы 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері:Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Неология саласының пәні бойынша материалдарды ақпараттық-

технологиялық тұрғыда талдай біледі және білім мен ақпаратты игереді. В) Неология саласының негіздері пәні 

бойынша практикалық тұрғыда талдау жасай біледі; С) Неология саласының негіздері пәні бойынша теориялық 

білімді игеріп, практикалық дағды алады; D) Аударма, терминология мәселелері бойынша зерттеу жүргізе 
біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Жұбанов және қазақ филологиясы мәселелері  

Бағдарлама авторы: Садуақас Н. А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ филологиясының тұңғыш профессоры Қ.Жұбановтың  ғылыми еңбектерін 

студенттерге  таныстырып, ғалымның  қазақ тілі мен әдебиеті, қазақ әліпбиі мен жазуы, стилистика мен 

терминология, журналистика саладағы еңбектері, ғылымға қосқан жаңалықтары мен тың ойларының қазіргі 

ғылым жетістіктерімен байланысы, ғылыми-теориялық маңыздылығы т.б. мәселелер туралы теориялық 

тұрғыдан жүйелі білім беріп, оларды  ғылыми  шығармаларды талдауға  және  зерттеуге  дағдыландыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары): Профессоры Қ.Жұбановтың  
фонетика-фонология,  лексикология, морфология,  синтаксис,  тарихи грамматика, әдеби тіл, және стилистика, 

әліпби,  орфография,  терминология, қазақ әдебиеті  мен публицистика саласындағы зерттеулерінің ғылыми –

теориялық маңызы және қазіргі ғылым жетістіктерімен байланысы туралы.  

Пререквизиттері: Нормативті қазақ тілі, Тіл біліміне кіріспе 

Постреквизиттері:Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А)Профессор Қ.Жұбановтың қазақ филологиясы, қазақ тілі мен әдебиеті, 

публицистика, стилистика, т.б. саладағы еңбектері бойынша теориядық білім алады; В) «Жұбановтану»  

мәселелері бойынша теориялық және практикалық деректерге тарихи-лингвистикалық талдау жасау дағдысын 

игереді; С) Профессор Қ.Жұбановтың қазақ тілі мен әдебиеті, публицистика, стилистика, т.б. саладағы 

еңбектері бойынша ғылыми  зерттеу жүргізе біледі; D) Қ.Жұбановтың  еңбектері негізінде қазақ тілі мен 

әдебиеті мәселелеріне фонетика, лексика-граматикалық және әдеби талдау жасайтын ғылыми  біліктілік 

қалыптасады; Е) «Жұбановтану»  мәселелері бойынша  практикалық талдау жұмыстарына дағдыланады; 

 

6.3 Модуль - Қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері  және аймақтық әдебиет тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілінің дыбыс және сөз мағынасы заңдылықтары  

Бағдарлама авторы: Садуақас Н.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілінің дыбыс және сөз мағынасы заңдылықтары пәні бойынша қазақ 

тілінің  дыбыстық жүйесі  мен  фонологиясын,  қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, дыбыстық  

ерекшеліктерін,  түрлері  мен жіктелуін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, 
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графика, транскрипция, сөз мағынасы мен қазақ тілінің сөздік қоры мен сөздік құрамы, фразеологиясы мен 

кәсіби сөздері, т.б. ғылыми-теориялық бөлімі және лексикологияның лексикография, этимологиямен 

байланысы, дыбыс жүйесі мен сөз мағыналары заңдылықтарының зерттелуі  туралы мәліметтерді  оқытуды 

мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілінің  дыбыстық жүйесі,  фонологиясы,  қазақ тілінің дыбыстар құрамы,  

дыбыстық  жіктелу ерекшеліктері,  буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, 

транскрипция, сөз мағынасы, қазақ тілінің сөздік қоры мен сөздік құрамы, фразеологиясы, кәсіби сөздер, 

этимология, т.б. туралы мәліметтер қарастырылады. 
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ тілі дыбыс жүйесі мен лексикологиясы, сөз мағынасы,  қазақ тілі 

дыбыстары, өзіндік ерекшеліктері мен түрлері, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, 

графика, транскрипция, қазақ тілінің сөздік қоры мен сөздік құрамы, фразеологиясы мен кәсіби сөздері, т.б. 

жөнінде теориялық заңдылықтарды терең меңгереді; В) Қазіргі қазақ тілі дыбыс жүйесі мен  лексикологиясы, 

сөз мағынасы жөніндегі заңдылықтарды  қажетті жағдайда іс жүзінде қолдана отырып, тіл дыбыстары мен сөз 

мағыналарына тарихи-лингвистикалық талдау жасау дағдысын игеріп,  практикалық тұрғыда  талдаулар жасай 

біледі.  С) Қазақ тіліндегі  дыбыс жүйесі мен  лексикологиясы, сөз мағынасына қатысты  жазба және ауызша, 

т.б. деректерге, әртүрлі берілген мәтіндерге талдау жасап, теориялық және практикалық тұрғыда түсінік бере  

алады; Д). Қазіргі қазақ тілі фонетикасы мен лексикологиясы бойынша  фонетика-фонологиялық және лексика-

семантикалық ерекшелігіне қарай талдау жасайтын ғылыми  біліктілік қалыптасады; Е) Қазіргі қазақ тілі 
фонетикасы мен лексикологиясы бойынша теория-практикалық тұрғыда кәсіби маман деңгейінде  пікір айтып, 

ғылыми талдау жасауға дағдыланады;   

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тіліндегі морфологиялық және  сөзжасам тәсілдері 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып 

кететін ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты 

терең қамтуға тиіс. 

Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер қарастырылады: тілдің 

грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық ұғымдар 
(грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз), 

қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексика- 

грамматикалық топтары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз 

таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика 

семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму 

үрдісін меңгеру 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Экспериментальді лингвистика 

Постреквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың 

коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, 
айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, 

теориялық білімдерді игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;  

Д.Өз пікірлерін дәлелдей алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Психолингвистика 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі психолингвистика ХХ ғасырдың орта шенінде АҚШ-та пайда болып, 

ғылыми айналысқа түсті. Психолингвистика пәнінің нысаны әртүрлі мақсатта және әртүрлі жағдайларда 

қолданылатын адамзат тілі мен сөйлеуі болып табылады. Пәннің мақсаты білім алушыларға әртүрлі 

психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын салыстыра талдауға дағдыландыру, 

адамзат сөйлеуі мен тілі, психикасы арасындағы байланыс тұрғысынан, тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет 
арақатынасы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистика ғылымының пайда болуы мен дамуы. Психолингвистикалық 

зерттеулер және пәннің ғылыми аппараты. Тіл және ойлау, тіл мен сөйлеу. Сөйлеу онтогенезі. 

Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистмика. Психолингвистика және НЛБ. Сөйлеудің тууы. 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Экспериментальді лингвистика 

Постреквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Психолингвистика ғылымының зерттеу нысанын меңгереді. В) 

Психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын талдай алады. С) Адамзат сөйлеуі 
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мен тілі, психикасы арасындағы байланысты меңгереді. Д) Тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет байланысын 

меңгереді. Е) Психолингвистиканың пайда болу тарихын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Аймақтық әдебиеттану 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе өңірінен шыққан әдебиет өкілдерінің өмірі, шығармалары туралы 

мәлімет беру. Ел арасында жүрген ғылыми деректерді жинап, зерттеп жүрген зерттеуші-ғалымдар еңбегімен 
таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтық әдебиеттану пәні бойынша бұл жұмыс бағдарламасынан Сіз өз 

бетіңізше орындайтын тапсырмалар легін, негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімін, оқылатын пәннің 

мақсат-міндеттерін, жалпы пәннің мазмұнына қатысты деректердің бәрін ала аласыз. 

Пререквизиттері: Ұлттық әдебиетанудың теориялық негіздері, Қазақ ауыз әдебиетінің эстетикасы 

Постреквизиттері: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет, Қазақ әдебиетінің бастаулары 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Аймақтық әдебиеттану өкілдерімен танысады. Шығармаларының 

көркемдік ерекшеліктерін талдап үйренеді. В.Шығармашылық қабілеттерін дамытады, шешендікке баулиды, 

ғылыми ізденістерге бағыт-бағдар алады. С.көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; 

D.композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е.көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең 

құрылысын ашып көрсету. 

 

6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

2(3) курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 
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4.1  Модуль - Білім беру бағыты қазақ жазуы тарихы, 17 академиялық кредит 

БП ЖК BBM 1210 Білім берудегі менеджмент 2 5 

БП ЖК IBB 1211 Инклюзивті білім беру 2 5 

БП ЖК KAОTsR 2201 Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 3 4 

ЖББП ТК KZhLA 2102 Қазақ жазуы және латын әліпбиі 3 3 

4.2 Модуль - Білім беру және академиялық адалдық, 17 академиялық кредит 

БП ЖК BBM 1210 Білім берудегі менеджмент 2 5 

БП ЖК IBB 1211 Инклюзивті білім беру 2 5 

БП ЖК KAОTsR 2201 Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 3 4 

ЖББП ТК AA 2102 Академиялық адалдық 3 3 

5.1 Модуль - Филология енгіздері мен бағалау технологиялары, 13 академиялық кредит 

БП  ТК FN 2203 Филология негіздері  3 5 

БП  ТК BOT 2204 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 3 5 

БП  ТК NKT 2205 Нормативті қазақ тілі 3 3 

5.2 Модуль - Филологияа кіріспе және критериалды бағалау, 13 академиялық кредит 

БП  ТК FK2203 Филологияға кіріспе 3 5 

БП  ТК KBT 2204 Критериалды бағалау технологиялары 3 5 

БП  ТК РКT 2205 Практикалық қазақ тілі 3 3 

6.1 Модуль - Халық ауыз әдебиеті және қазақ тілінің фонтикасы мен лексикологиясы, 10 академиялық 

кредит 

БП  ТК KKTFL 2206 Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 3 3 

КП  ЖК XAA 2307 Халық ауыз әдебиеті 3 5 

БП  Педпрактика 3 2 

6.2 Модуль - Қазақ тілінің дыбыс жүйесі мен лексикологиясы және халық ауыз әдебиеті, 10 

академиялық кредит 

БП  ТК 
KKTDZhLM 

2206 

Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология 

мәселелері 
3 3 

КП  ЖК XAA 2307 Халық ауыз әдебиеті 3 5 

БП  Педпрактика 3 2 

7.1 Модуль - Қазіргі қазақ тілі, ежелгі дәуір әдебиеті және академиялық жазу, 16 академиялық кредит 

КП  ТЖ Azh 2308 Академиялық жазу 4 6 

БП  ТК KKTSM 2209 Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 4 5 
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БП  ТК EDA 2210 Ежелгі дәуір әдебиеті 4 5 

7.2  Модуль - Академиялық жазу және қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері, қазақ әдебиеті бастаулары, 16 

академиялық кредит 

КП  ТЖ Azh 2308 Академиялық жазу 4 6 

БП  ТК KKTMU 2209 Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 4 5 

БП  ТК KAB 2210 Қазақ әдебиетінің бастаулары 4 5 

8.1 Модуль - Әдебиет тарихы және синтаксис мәселелері, 19 академиялық кредит 

БП TK ХDA 2211 Хандық дәуір әдебиеті 4 4 

KП ЖK AT 3301 ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы 5 5 

КП TK KKTS 3302 Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 5 5 

КП ТК KA 3303 ХХ ғ. қазақ әдебиеті 5 5 

8.2 Модуль - Қазақ әдебиеті және синтаксис мәселелері, 19 академиялық кредит 

БП TK ОККА 2211 Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 4 4 

KП ЖK AT 3301 ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы 5 5 

КП TK KКТSM 3302 Қазақ тілінің синтаксис мәселелері 5 5 

КП ТК TP 3303 Қазақ әдебиетінің тарихы (1900-1990жж) 5 5 

9.1  Модуль - Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі , 16 академиялық кредит 

БП ТК KTOA 2202 Қазақ тілін оқыту әдістемесі 4 5 

БП ТК KAOA 2203 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 4 5 

БП ТК KTАZhBBO 

3204 

Қазақ тілі мен әдебиетін ЖББ оқыту 5 6 

9.2 Модуль - Оқыту  технологиялары, 16 академиялық кредит 

БП ТК KTOТ 2202 Қазақ тілін оқыту технологиялары 4 5 

БП ТК KAOТ 2203 Қазақ әдебиетін оқыту технологиялары 4 5 

БП ТК KTAMKK3204 ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімінің кәсіби 

құзіреттілігі 

5 6 

 

4.1 Модуль - Білім беру бағыты қазақ жазуы тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

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: Бұл жүйе оқытудың барлық үрдістері жүргізілетін және ұйымдастырылатын 

платформаны ұсынады ілім імен түсінігін көрсете білу. 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.  

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Мектепті басқару жүйесі (SMS); В) Сыныпты басқару жүйесі (CRMS); С) 
Оқу үрдісін басқару жүйесі (LMS); D)Тестілеуді басқару жүйесі TMS);Е)Ақпараттық–анықтамалықжүйе (IMS).) 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ жазуы және латын әліпбиі 

Бағдарлама авторы: Садуақас Н.А., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Жазу тарихы, графика және лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен 

жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, 

графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі 

мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ 

әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография мәселелері. Қазіргі 

орфографияның теориялық мәселелерінің шешімдері туралы. 
Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Графикалық  лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  

әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В) латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық   

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография,  қазіргі орфографияның теориялық 

ерекшеліктері туралы біліктілік қалыптасады. С) Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу, 

түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D) графикалық   таңба мен фонема 

арасындағы заңдылықтар, қазіргі орфоэпия мен  орфографияның теориялық  ерекшеліктерін танып,  
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практикалық талдау  жұмыстарына дағдыланады. Е) Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу 

ерекшеліктері,  көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық   

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық  

мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу  т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту  құзыреттілікке қол жеткізіледі; 

 

4.2 Модуль - Білім беру және академиялық адалдық 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

5.1 Модуль - Филология енгіздері мен бағалау технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

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: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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: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.  



25 

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: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. білім алушыларға  бағалаудың түрлері және ұстанымдары жайында 

мағлұмат беру; В. бағалау кезеңдері және инструменттерін талдата меңгерту; С. критериалдық кесте 
рубрикаторлары, форматтық бағалау және суммалық (ішкі және сыртқы) бағалаудың ерекшеліктеррін 

түсінндіру; D. оқу бағдарламасы және оқу жоспарынның (қысқа, орта, ұзақ) түрлері жайында ұғымдар 

қалыптастыру; Е. портфолионың педагогикалық міндеттері, функциясы мен құрамы және оны қолданудың 

білік- дағдыларын игерту. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Нормативті қазақ тілі 

Бағдарлама авторы:Молдабаева З.М., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Нормативті қазақ тілі» курсы тіл, әдебиет мамандарын дайындау үшін оқылатын 

лингвистикалық пәндердің негізгісі болып есептеледі. Курс бүгінгі күні жалпыхалық қолданып жүрген қазақ 

әдеби тілінің фонетикалық, лексикалық, грамматикалық жүйесін ғылыми-теориялық негізін танытуды міндет 

етеді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Бұл ғылыми-теориялық негіз маманға тілдегі барлық фактілерді, құбылыс, 

процестерді дұрыс танып, еркін түсіндіруге мүмкіндік береді, сондықтан «Нормативті қазақ тілі» курсы іргелі, 

практикалық сипатта оқытылады. Бұл курс берген білім қазақ тілінің тарихын, түрлі стильдік, функционалды 

жанрларын, оқыту әдістемесін орфоэпия, емле, пунктуация т.б. мәселеріне арналған пәндерді оқып, меңгеруіне 

тірек болады. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ тілінің құрылымдық жүйесінің басты мәселелерінен хабардар 

болады. В) Тілдің негізгі заңдылықтарын жетік меңгереді. С) Тілдің барлық саласы бойынша құрылымдық 

жүйесін таниды; D) Тілдік талдау жасау дағдыларын қалыптасырады. 

 

5.2 Модуль - Филологияа кіріспе және критериалды бағалау 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Филология кіріспе 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.,проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Филология кіріспе» 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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары)  

Филология кіріспе 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:  Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері:А) Филология кіріспе пәнінің жүргізілу барысы сөз өнерінің табиғатын 

танып-білу В) көркем әдебиеттегі өмір құбылыстарының өнер тілімен бейнеленуі С) яғни өмір шындығының 

көркем шындыққа айналу жағдайларын түсіну; D) көркем шығармадағы адам образының бейнелену жолдары 

Е) көркем образдың жалпылық және даралық сипаты; тип және типтендіру, мінездеу, характерлер жайы, 

образдың жасалу жолдары мен түрлерін меңгеру; 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы:Критериалды бағалау технологиялары  
Бағдарлама авторы:Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға оқыту нәтижесін бағалаудың қазіргі құралдары, білім беру 

процесіндегі бағалаудың орны менн ролі, критериалдық бағалау технологиясының моделі жайында түсінік 

беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу үдерісі келесі кәсіби құзыреттілікті  қалыптастыруға және дамытуға  

бағытталған: оқу-тәрбие үдерісін  модельдей алады және оқыту тәжірбиесіндеоны жүзеге асыруға дайын; 

ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін,тәсілдерін және құралдарын қолданады, 

компьютермен жұмыс істеу дағдысы қалыптасқан, оның ішінде ауқымды компьютерлік желіні жетік меңгерген; 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Ұлттық руханият 
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Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. білім алушыларға  бағалаудың түрлері және ұстанымдары жайында 

мағлұмат беру; В. бағалау кезеңдері және инструменттерін талдата меңгерту; С. критериалдық кесте 

рубрикаторлары, форматтық бағалау және суммалық (ішкі және сыртқы) бағалаудың ерекшеліктеррін 

түсінндіру; D. оқу бағдарламасы және оқу жоспарынның (қысқа, орта, ұзақ) түрлері жайында ұғымдар 

қалыптастыру; Е. портфолионың педагогикалық міндеттері, функциясы мен құрамы және оны қолданудың 

білік- дағдыларын игерту. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Практикалық қазақ тілі 

Бағдарлама авторы:Кеңесов Е.Қ., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ орфографиясының теориялық мәселелерін танып білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пунктуация ережелері және олардың тармақтары: әріптердің емлесі, түбір 

сөздердің және қосымшалардың жазылуы, бірге, бөлек және дефис арқылы жазылатын сөздер, шылаулар мен 

одағайлардың жазылуы, бас әріптің қолданылуы, сөздерді тасымалдау, тыныс белгілерінің түрлерін, т.б. білу.  

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Практикалық қазақ тілінің зерттелуі жайлы кең мағлұмат алады, В) 

Теориялық мәселелерін танып біледі. С) Қазақ тілі ережелерін меңгереді. D) Жазуда тыныс белгілердің дұрыс 

қойылуын меңгеріп сауатты жазуға дағдыланады. 
 

6.1 Модуль - Халық ауыз әдебиеті және қазақ тілінің фонтикасы мен лексикологиясы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 

Бағдарлама авторы:Садуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл  пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен лексикология, Қазіргі қазақ 

тілінің фонетикасы мен  лексикология туралы теориялық білім  беруге арналған. Фонетика – тілдің дыбыс 

жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына, 

бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, қоғамдық құбылыс. Тілдің дыбыс жүйесін 

жүйелі түрде зерттеп білу қажет. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен 
түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөнінде 

теориялық білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: сөз, лексика, лексикология, сөздік қор, сөздік құрам анықтамасын біліп, сипаттама 

беруі; сөз топтары (арнаулы сөздер, әдеби сөздер, басқыншы сөздер, бейтарап сөздер, жалпыхалықтық сөздер, 

жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік 

бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер, 

айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер, 

жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз 

төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес, 

фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары, 

фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер, 
қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер) 

туралы теориялық білімдері болуы.Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен лексикология, фонема, вариант, 

вариация, фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын, 

дыбыстар тіркесі, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. 

теориялық  заңдылықтары туралы 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Фонетиканың негізгі ұғымдарымен танысады; В. Фонетикалық 

заңдылықтарды игереді; С. Фонетикалық құбылыстарды ажыратып, тілдегі орнын айқындауға төселеді; Д. 

Дыбыстар үндесімін, буын түрлерін, дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; Е. Фонетикалық талдау 

жасауға төселеді   

 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы:Халық ауыз әдебиеті 

Бағдарлама авторы:Ұлықпанова Ә.Ж.  

Курсты оқытудың мақсаты: қазақ халқының ежелгі ззаманнан бүгінгі күнге келіп жеткен ауыз әдебиетін 

жанрлық классификациясы, көркемдік ерекшеліктері, ұлттық танымды айқындаушы салт-дәстүр мен әдет-

ғұрып түрлерімен тығыз байланыстағы синкретикалық сипаты, қазақ халық ауыз әдебиеті, халық поэзиясы, 

фольклордың утилитарлық (қолданбалы) функциясы, фольклорлық дәстүр туралы білім беру мақсат етіледі. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: фольклор, фольклортану, фольклортанушы, синкретизм, халық ауыз әдебиетін 

жанрлық тұрғыда классификациялау, қазақ фольклорының халықтық сипаты, фольклордың өзге ғылымдармен 

байланысы, тұрмыс-салт жырлары, халық лирикасы, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, ертегілер, миф, әпсана, 

хикаят, батырлар жыры, ғашықтық жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, айтыс, халық ақындарының 

шығармашылығы, халық ауыз әдебиетінің көркемдік ерекшеліктері, т.б. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: Ауыз әдебиеті мұраларының көп қырлы табиғаты мен туу, таралу, сақталу 
ерекшеліктері; Жанрлардың классификациясы, жанрлық түрлердің бөліну жолдары; Рулық қоғамдағы 

фольклордың тууы мен қалыптасуы және феодалдық қоғамдағы фольклор; Түркі қағанаты, орта ғасыр, қазақ 

хандығы кезіндегі ауыз әдебиеті; Ескі-нанымдер және олардың фольклорға әсері; Тұрмыс-салт өлеңдерінің 

жанрлық сипаттамасы мен анықтамасы; Кіші жанрдың жанрлық белгілері мен атқаратын функциясы; Халық 

прозасы, жанрлық түрлері; Эпикалық жырлардың құрамы, жанрлық-стадиялық белгілеріне қарай жүйеленуі; 

Айтыстың ерекшелігі, түрлері; Фольклор мен әдебиеттің өзара тектестігі бір-біріне әсер-ықпалын тұжырымдау; 

Түркі халықтарының фольклорында ұқсастықтардың болу себептері. Жанрлық ұқсастықтар мен ортақ белгілер 

туралы білімді меңгереді. 

 

6.2 Модуль - Қазақ тілінің дыбыс жүйесі мен лексикологиясы және халық ауыз әдебиеті 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы:Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері 

Бағдарлама авторы:Сәдуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикология мәселелері  

заңдылықтары жөнінде білім беруге арналған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: тілдің дыбыс жүйесін зерттейтін тіл білімінің бір саласы. Адам баласының тілі – 

дыбыстық тіл. Адамның пікір алысуына, бір-бірімен түсінісуіне қызмет ететін тіл – қарым-қатынас құралы, 

қоғамдық құбылыс 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері:Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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. 

 

7.1  Модуль - Қазіргі қазақ тілі, ежелгі дәуір әдебиеті және академиялық жазу 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 
Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 

таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 

берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 

Пререквизиттері: Филологияға кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері:Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 

анықтауы; D) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық 

ережелерінің сақталуы  
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы:Иманғазина А.А., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып 

кететін ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты 

терең қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер 

қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі 

грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі 
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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: Филология негіздері, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері:Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың 

коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, 

айтылым, оқылым, жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, 

теориялық білімдерді игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;  

Д.Өз пікірлерін дәлелдей алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде  

 

Дублин дескрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы:Ежелгі дәуір әдебиеті 

Бағдарлама авторы:Тәшімбаева С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-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, Филология негіздері 

Постреквизиттері:ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау туралы мәлімет беру В) хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, 

шыңғысшылдық, ақ киізге көтеру. С) фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар, 
аңыздар, батырлар жырын жатқа білу. D) қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау 

поэзиясы, ақындар поэзиясы, жазба ақындар поэзиясы. D) Түркі халықтарының фольклорында ұқсастықтардың 

болу себептері. Е) Жанрлық ұқсастықтар мен ортақ белгілер туралы білімді меңгереді.   

 

7.2 Модуль - Академиялық жазу және қазіргі қазақ тіл білімі мәселелері, қазақ әдебиеті бастаулары 

 

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: Филологияға кіріспе, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Қазақ тілінің синтаксис мәселелері, Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз таптастыру мәселесі 

т.б. мәселелер түсіндіреді. В. Сөз тұлғалары, сөз таптастыру принциптері және оның лексика-семантикалық 

сипаттары туралы толық мағұлмат алып, оларды талдай біледі. С. Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу 

заңдылығын анықтай алады; Е.Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастыра біледі. 

 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиетінің бастаулары 

Бағдарлама авторы:Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-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.Студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-ғұн-түркілік әдеби 
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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: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-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. 
Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері:ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы, Қазақ әдебиетін оқыту технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау, хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ киізге көтеру т.б.  

қарастыру В) 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 поэзиясын меңгерту. С) Әдебиеттанудыңғылым ретіндегіерекшелігін саралай білу. D) көркем 

әдебиеттің табиғатын тану, көркем шығарманы сюжеттік, композициялық және идеялық құндылықтарына 

байланысты. Е) көркем образдар, әдеби типтер, характерлердің жасалу ерекшелігіне байланысты талдай білу. 

 

8.1 Модуль - Әдебиет тарихы және синтаксис мәселелері 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Хандық дәуірдегі әдебиет 

Бағдарлама авторы:Ұлықпанова Ә.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тарихының аса бір елеулі кезеңі – қазақ хандығы тұсындағы қазақ сөз 

өнерінің ең бір құдіретті қазынасы – жыраулар поэзиясының жасалғандығымен таныстыру; әдебиет сахнасынан 

жыраулар орын алып, елдік пен ерлік мәселелерін көтере білгендігін көрсету; қазақ атымен аталатын 

әдебиеттің жасай бастаған уақыты қазақ хандығы құрылған уақытпен сабақтастырылатынын ашып көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ хандығының құрылу тарихы. Мәдениеті мен әдебиеті. Жыраулар 

поэзиясының қалыптасуы. Жыраулық өнердің өзіндік ерекшеліктері. Жыраудың әлеуметтік тұлғасы. Жырау–

ақын. Жырау–сазгер.   

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Филология негіздері 
Постреквизиттері:ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Болашақ қазақ тілі мен әдебиеті бакалаврларына қазақ хандығы 

дәуіріндегі әдебиет тиімді ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін меңгеру; В) кәсіби қабілеттеріне бағыт-бағдар беру; 

С) қазақ  әдебиеті пәнін оқытуда әдістемелік шеберлікті қалыптастыру; D) шығармашылық қабілетті жан-жақты 

дамыту, шешендікке баулу; Е) әдебиет сахнасынан жыраулар орын алып, елдік пен ерлік мәселелерін көтере 

білгендігін көрсету. 

 

8.2 Модуль - Қазақ әдебиеті және синтаксис мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Отаршылдық дәуіріндегі қазақ әдебиеті 
Бағдарлама авторы: 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 қоғамдық-әлеуметтік 

оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра оқыту болып табылады. Көркем шығармаларды көркемдік 

ерекшелігіне қарай саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау, мәтіндерімен таныс 

болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Отаршылық дәуірдегі қазақ әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір 

кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи 

сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастық мәселелері ғылыми-теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Сонымен 

қатар кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланысты дамыған 
ерекшеліктеріне де ғылыми баға беріледі. Әдебиет тарихында бұл ғасыр «Ұлттық сананың ояну» дәуірі ретінде 

бағаланады. Дәстүрлі жыраулық поэзия, дәстүрлі айтыс өнері, зар заман ағымы, сал-серілер поэзиясы, тарихи 

жырлар мен қисса-дастандар, Қоқан хандығы езгісіне қарсылық сарыныдағы әдебиет өкілдері, ағартушылық-

демократиялық 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: Халық ауыз әдебиеті, Филология негіздері 

Постреквизиттері:Әдебиет теориясы, Абайтану 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Отаршылық дәуірдегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық 

ерекшелігіне қарай саралай отырып талдау; В) әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті 

айқындау. С) Жанрлық ізденістер көрінісін саралау. D) Отаршылық дәуір әдебиетінің әдеби шығармаларын 

тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; Е) тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақын-

жыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып 

көрсете біледі;  

 

9.1  Модуль - Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

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 әдіс-

тәсілдерін қамтиды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілін  оқыту әдістемесі» - 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: Критериалды бағалау технологиялары, Практикалық қазақ тілі 

Постреквизиттері: Қазақ тілінің синтаксис мәселелері, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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  

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: Критериалды бағалау технологиялары, Практикалық қазақ тілі 

Постреквизиттері: Қазақ тілінің синтаксис мәселелері, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу 

қабілеттерін дамыту; В) Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу; Б) 

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; Д)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. 

 

9.2 Модуль - Оқыту  технологиялары 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілін оқыту технологиялары 

Бағдарлама авторы:  Кушкимбаева А.С. 

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 
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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: Филологияға кіріспе, Практикалық қазақ тілі 

Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Қазақ тілі мен әдебиетін ЖББ оқыту 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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 

өңірлік 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. білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру. 

Пререквизиттері: Критериалды бағалау технологиялары, Практикалық қазақ тілі 

Постреквизиттері: Әдебиет теориясы, ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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.Д)қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е)оқу-әдістемелік кешен түсінігін 

қалыптастыру; 
 

6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

2(2) курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 

 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

 

 

Пәндер коды 

 

 

Пәндер атауы 
С

е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 
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 

КП  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 

КП  Педпрактика 4 2 

5.1 Модуль - Әдебиет теориясы, тарихы, сыны және академиялық жазу, 21 академиялық кредит 

БП  ТК KA 2201 XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті 3 6 

КП TK KAST 2302 Қазақ әдебиеті сынының тарихы 3 5 

КП ЖК Azh 2303 Академиялық жазу 3 5 

КП ТK AT 2304 Әдебиет теориясы 3 5 

5.2  Модуль - Қазақ әдебиеті  мәселелері және академиялық жазу, 21 академиялық кредит 

БП  ТК KADAA 2201 Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым 3 6 

КП TK KASTM 2302 Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері 3 5 

КП ТЖ Azh 2303 Академиялық жазу 3 5 

КП ТK ATМ 2304 Әдебиет теориясының мәселелері 3 5 

6.1 Модуль - Тіл теориясы мен Абайтану, қазақ лирика мәселелері, кәсіби практика, 13 академиялық 

кредит 
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КП ЖK ZhTB 2305 Жалпы тіл білімі 3 5 

КП ЖK АТ 2306 Абайтану 3 4 

КП TK KLT 2307 Қазақ лирикасының табиғаты 3 4 

6.2 Модуль - Тіл білімінің өзекті мәселелері мен Абайтану және өлең поэтикасы, 13 академиялық кредит 

КП ЖK ZhTB 2305 Жалпы тіл білімі 3 5 

КП ЖK АТ 2306 Абайтану 3 4 

КП TK KOP 2307 Қазақ өлеңінің поэтикасы 3 4 

7.1 Шетел әдебиеті мен Әдеби процесс, кәсіби практика және қорытынды аттестация, 24 академиялық 

кредит 

БП ТК ChA 2208 Шетел әдебиеті 4 4 

КП ЖК KAP 2309 Қазіргі әдеби процесс 4 3 

БП  Дипломалды практика 4 5 

БП  Қорытынды аттестация 4 12 

7.2 Әлем әдебиеті мен Әдеби процесс, кәсіби практика және қорытынды аттестация, 24 академиялық 

кредит 

БП ТК АA 2208 Әлем әдебиеті 4 4 

КП ЖК KAP 2309 Қазіргі әдеби процесс 4 3 

БП  Дипломалды практика 4 5 

БП  Қорытынды аттестация 4 12 

 

5.1 Модуль - Әдебиет теориясы, тарихы, сыны және академиялық жазу 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:XX ғасырдағы және қазіргі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы:Жұмағалиева Р.Р. 
Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы 

өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын ашу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: XX ғ. бас. Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. XX ғ.б. кітап басу ісінің 

жандауы. Әдеби тілдің қалыптасуы барысындағы ой-пікірлер тартысы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. XX ғ. 

бас. негізі әдеби бағыттар. Діни-ағартушылық бағыттағы  ақындар.  Ағартушы-демократтық  бағыттығы  ақын-

жазушылар.   

Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар. Қазақ әдебиетіндегі «Алаш» идеясы. 1916 жылғы қозғалысқа 

байланысты әдебиет, т.б. Қазіргі қазақ әдебиетінің көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз өнеріне 

қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті дәлелдеу, 

әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның қоғамдық-саяси, 

әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін айқындау 

Пререквизиттері: ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы, Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 
Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: A) Студенттер тақырып таңдау, материал жинау, конспекті жазуды меңгере 

біледі;ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; 

B) Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі 

өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс; C) Әрқилы 

әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің 

шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс; D) Бұрын қарастырылмай немесе біржақты 

қарастырылып келген әдебиеттің айтулы тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай 

біледі; 

Е) Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиеті сынының тарихы 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., М.Р.Балтымова 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен 

ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен 

қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын 

дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын 

оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың 

әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.  

Пререквизиттері: ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы, Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В) әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің, 

ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу; С) көркем әдебиет 
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шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D) көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е) 

студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 

таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 

берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 

анықтауы; D) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық 

ережелерінің сақталуы. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы: Ф.ғ.к., доцент Ж.С.Сұлтанғалиева  

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.  

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 
Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В.өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С.өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D.композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е.көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

5.2 Модуль - Қазақ әдебиеті мәселелері және академиялық жазу 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым 

Бағдарлама авторы: Жұмағалиева Р. Р., гул.ғыл. магистрі 
Курсты оқытудың мақсаты: Тарихи уақыт пен әдеби процесс қатар, бірлікте қарастырылады. Ресей 

отаршылдығы тұсындағы қазақ ағартушылығының, Ұлт тұтастығы идеясының әдебиет тарихындағы ең елеулі, 

маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы ерекше кезең екені түсіндіріледі. XX ғасыр әдебиетіндегі діни – 

ағартушылық бағыттың әдебиеттегі көрінісін, олардың берілу ерекшелігін, қолданылу ауқымын, таралу 

кеңістігін қарастыру, өзіндік ерекшелігін, ұлттық-саяси, қоғамдық – әлеуметтік мәнін ашу, оны студенттерге 

ұғындыру. Бағыттың негізгі өкілдерімен таныстырып, шығармашылығымен қанықтыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ ғ.басындағы Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. ХХ ғ б. Кітап басу ісінің 

жандануы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. ХХ ғ..басындағы негізгі әдеби бағыттар.Діни-ағартушылық 

ағымдағы ақындар. Ағартушылық демократттық бағыттағы ақын-жазушылар. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің 

тарихы. ХХ ғ.б. қазақ әдебиетінің тарихы. Қазақ әдебиеті және Алаш. 

Пререквизиттері: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.ХХ ғ.басындағы діни-ағартушылық бағыттағы ақын-жазушылардың 

шығармашылығымен танысады. В.ХХ ғ.б. қазақ әдебиетіндегі негізгі әдеби бағыттарды бағамдайды. 

С.Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылардың шығармаларымен кеңінен танысады. D.Ислам діні және оның қазақ 

әдебиетіне әсерімен кеңінен танысады. Е.студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті 

көзқараспен қарауды үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., М.Р.Балтымова 
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Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен 

ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен 

қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын 

дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын 

оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың 

әдебиет 

тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі. 
Пререквизиттері: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ әдебиеті сынын дамыту;В) әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің,ақын-жазушылардың, қоғамқайраткерлерінің пікірлерімен,ресми құжаттарымен танысу; С) 

көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D) көркем шығармаларды, әдебиет теориясын 

оқыту; Е) студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Әдебиет теориясының мәселелері 

Бағдарлама авторы: Ф.ғ.к., доцент Ж.С.Сұлтанғалиева  

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 
отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.  

Пререквизиттері: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В.өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру;  

С.өнердің халықтығы, мазмұны мен пішіні; D.композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е.көркем шығарма 
тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

6.1 Модуль - Тіл теориясы мен Абайтану, қазақ лирика, кәсіби практика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Жалпы тіл білімі 

Бағдарлама авторы:Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен 

кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін 

жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін 

тереңдете түсуді көздейді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған 

міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның 

өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында 

қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен 

әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде 

алатын орнын, олармен байланысын анықтау  

 Пререквизиттері: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, Қазақ тілін оқыту технологиялары  

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, 

этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В) Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ 

заңдылықтарды, С) тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің 

қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D) Жалпы адамзаттық 
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е) 

этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: А); В); С); Д). 

Пәннің атауы: Абайтану 

Бағдарлама авторы: Жұмағалиева Р.Р., гум.ғыл. магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: «Абайтану»  курсын игеру барысында алған білімдерін толықтырып, 

абайтанудың басты салалары (зерттелу тарихы, текстология, ойшылдығы, дүниетанымы) бойынша үлы ақын 

талантының танымдық және тәрбиелік мәніне тереңірек үңілуге жол ашады.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Абайтану – қазақ әдебиетану ғылымының саласы. Абайтану кемеңгер ақынның 

өмірі мен шығарма-шылық өнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық көзқарасы, қазақ поэзиясындағы өлең 

жүйесін, ақын-дық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтиды  

Пререквизиттері:  Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, Қазақ тілін оқыту технологиялары 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері:  А..Пәнді игеру барысында студенттер ұлы ақын әдеби мұрасын жинақтау, 

оның басылым көру, зерттелуімен, абайтанудың қалыптасу жолымен танысады. В. Абайтанудың  әр саласы 

бойынша проблемалары мен жаңалықтарына назар аударады. С.Абайтану бойынша ғылыми зерттеу 
жұмыстарына машықтанады. D.Бұрынғы және соңғы кездегі Е..Абай мұрасына, дүниетанымына теріс 

көзқарастармен танысады, Абайтануды таза сақтау, дұрыс насихаттау жолдарын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ лирикасының табиғаты 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ лирикасының табиғаты – жан-жақты жетілген, классикалық үрдістерге 

лайық, әлемдік деңгейдегі талаптарға толық жауап беретін жанр болып табылады. Ұлттық дәстүрлер мен 

жаһандық өнер туындыларына тән формаларды өз бойына сіңірген қазақ лирикасының тарихи тамыры, тектік 

тіні тереңде жатыр. Әдебиеттің өзге жанрларымен салыстырғанда даму қарқыны, өсу жолы бір саты жоғары 

тұратын қазақ лирикасының зерттелу аймағын тексеру нәтижесінде аталған жанрдың қаншалықты әдеби, 

өнерлік сипатқа қасиетке ие екендігін аңғаруға мүмкіндік береді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Лириканың қазақ әдебиетіндегі дамуын, жай-күйін арнайы зерттеумен айналысқан 

ғалымдармен бірге ақын-жазушылар да ұлт өлеңінің мәселелерін түбегейлі тексеруге ден қойды. Лирикалық 

жанрлар дамуындағы дәстүрлі сипат пен әдеби байланыстар арнасындағы ұлт өлеңінің табиғат ерекшеліктері 

қазақ әдебиеттанушыларының ұдайы назарында болып келді. 

Пререквизиттері: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, Қазақ тілін оқыту технологиялары 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: A) қазақ ақындарының шығармашылық лабораториясын зерттеу; B) 

ілгерішіл әдеби қаламгердің шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша білу; С) оқу материалдарын 

сұрыптау алады, өз беттерінше дидактикалық материалдар әзірлей алады; D) көркемдік категориялар жөнінде 

терең теориялық білім алады; Е) әдеби мектептер мен ағым, көркемдік өсу жолын меңгереді.  

 

6.2 Модуль - Тіл білімінің өзекті мәселелері мен Абайтану және өлең поэтикасы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ өлеңінің поэтикасы 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: ұлттық сөздің қазіргі дамуындағы ізденіс-іркіліс сырларына, жанрлар жүйесіне, 

көркемдік құпия астарларына ден қою;қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиетінің даму бағыт-арналары ақын-

жазушылардың танымал туындылары негізінде кеңінен қарастырылып, ондағы тақырып, ізденіс, көркемдік 

арналарына, тіл-стиль сырларына назар аудару;сөз өнерінің барша құпия-сырларын кеше-бүгін байланысы 

арқылы көрсетіп, әдебиет дамуын, ондағы жаңа бағыт, соны леп-күнге, талант табиғатына, қолтаңба мәнеріне, 

көркемдік таным арналарына жіті, сергек үңілу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Өлең сөздің ерекшелігі, құрылымы, қазақ өлеңіне тән жүйесі, өлең ырғағы, өлең 

жүйесі. 

Әр дәуір кезеңіне қарай өлең жүйесінің дамуы, қалыптасуы. 

Пререквизиттері: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, Қазақ әдебиетін оқыту технологиялары 

Постреквизиттері:Шетел әдебиеті, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: A) Қазақ өлеңдердің көркемдік ерекшелігін саралау; В) қолданылатын 

поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау; С) қазақ әдебиеті өкілдері (ақын-жыраулар) шығармаларындағы арнауларды 

талдау; D) эмоционалдық, әлеуметтік табиғатын ашу; E) қабілет деңгейіне қарай оның технологиясы мен 

әдістемесін меңгертіледі. 

 

7.1 Модуль - Шетел әдебиеті мен Әдеби процесс, кәсіби практика және қорытынды аттестация 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Шетел әдебиеті 

Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі, Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандартқа сәйкес әлемдік әдебиет тарихының классикалық  

үлгілеріне  шолу жасау; Әлем әдебиетінің процестерінің заңдылығын түсініп, шығармалардың көркемдік 

маңызын қоғамдық жағдайлармен, замандардың мәдениеті мен   байланыстыру; Әдебиеттегі басты әдіс пен   

жанамалардың, ағымдардың өнертану мен  әдебиеттану үшін әдістемелік бағыт екенін ескере отырып, оның 

әрбір шығармадағы  өзіндік сипаттамаларымен таныстыру; Студенттерді жеке шығармаларды талдап, жіктеуге, 

жанрлардың жырата білуге, маңызды қорытынды түюге үйрету; Антикалық әдебиет     тарихына шолу жасай 
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отырып, жалпы әдебиеттің бастау алу тарихын байыптау; Орта ғасырдағы шетел әдебиетінің басты 

ерекшеліктеріне, жанрлық даму  процесінен   мәліметтер беру; Қайта өрлеу дәуірінің  әлемдік әдебиет пен 

мәдениет тарихының дамуындағы  маңызын байыптай отырып, жекелеген әдебиеттердің дамуынан мәлімет 

беру; ХҮІІ-ХҮІІІ ғасырлардағы шетел әдебиетінің негізгі даму ерекшеліктеріне тоқталып, әлемдік үлгілерден 

білім беру; ХІХ-ХХ ғасырлардағы шетел әдебиетінің таңдаулы үлгілерінен білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Антика әдебиеті. Орта ғасырлардағы шетел әдебиеті. Қайта өрлеу дәуіріндегі 

әдебиет ерекшелігі. ХҮІІ ғасырдағы шетел әдебиеті. Хүіііғасырдағы Батыс Еуропа әдебиеті. XVIII ғ. Итальян 

әдебиеті.   XVIII  ғасырдағы  АҚШ  әдебиеті. XVIII  ғасырдағы  неміс  әдебиеті. XIX-XX  ғасырлардағы  әлем  
әдебиеті. ХХ  ғасыр басындағы әлем әдебиеті 

Пререквизиттері: Абайтану, Қазақ лирикасының табиғаты 

Постреквизиттері:: мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдерін 

үйренеді; В) жазушы шығармашылығын, әдеби шығармалардың қоғамдық маңызын және идеялық көркемдік 

мазмұнын дамуының негізгі кезеңдерін көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарын этикалық және 

ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; С) ) әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің 

зерттелу принциптері мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық 

ерекшеліктерін үйренеді; D) көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық және ғылыми-

әдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; Е) әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері 

туралы білімдерін кеңейтеді. 

 
Дублин дескрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 

Пәннің атауы:Қазіргі әдеби процесс 

Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі кезеңдегі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман 

әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің  арнайы дайындығының теориялық және 

практикалық негізін ескеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХХ ғасырдың соңы – ХХІ ғасырдағы ұлттық сөз өнері дамуының ерекшеліктері. 

Ақындық поэзиядағы фольклор мен әдебиет дәстүрі сабақтастығы мұрасындағы түркі өркениеті мен ислам 

мәдениеті көріністері. 

Пререквизиттері: Абайтану, Қазақ лирикасының табиғаты 

Постреквизиттері:Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) ХХ ғасырдың соңындағы әдеби шығармаларды тақырыптық, жанрлық 

ерекшелігіне қарай талдауға үйрену; В) тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ХХ ғасырдың соңы – ХХІ 

ғасырдың басындағы прозалық, поэзиялық және драмалық туындыларды құрылымдық-семантикалық бірлігіне 

талдауды білу; С) оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсетуге дағдылану. D) әр ақын-жазушының 

шығармаларынан үзінділерді жатқа оқу, ғылыми талдау жасап үйренеді; Е) шығарманың жанры мен стиліне, 

тақырыбы мен сюжетіне, композициясы мен тіл көркемдігіне ерекше назар аудара отырып, ой толқыны мен 

образдар бедері берілуіне, ақын позициясының тұтастығын танытуда ғылыми пайымдаулар жасап үйренеді. 

 

7.2 Модуль - Әлем әдебиеті мен Әдеби процесс, кәсіби практика және қорытынды аттестация 

 

Дублин дескрипторлары: (А,В,С,Д,Е) 
Пәннің атауы:Әлем әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Тәшімбаева С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, олардың бір-

бірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-мәнін 

айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі дәуірден 

бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби 

мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшклігі танылады. Әлемдік көркем 

шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне 

қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистік-

имандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл 

көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының 
тұтастығын таныту. 

Пререквизиттері: Абайтану, Қазақ лирикасының табиғаты 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Әлем әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білуге, оның қай тарихи-

мәдени өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. В) Шығармалардың 

жалпы адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. С) Әдеби шығармаларды 

оқу  
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6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

3 курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 
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7.1 Модуль - Әдебиет тарихы және шешендіктану теориясы, 15 академиялық кредит 

БП ЖК AZh 3201 Академиялық жазу 5 5 

БП ЖК EDA 3101 Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет 5 5 

БП ТК AT 3202 ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы 5 5 

7.2 Модуль - Қазақ әдебиетінің тарихы және әдеби шығармашылық, 15 академиялық кредит 

БП ЖК AZh 3201 Академиялық жазу 5 5 

БП ЖК EDA 3101 Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет 5 5 

БП ТК OKKA 3202 Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 5 5 

8.1 Модуль - Синтаксис пен қазақ әдеби тілінің тарихы, 15 академиялық кредит 

БП ТК STZhSS 3301 Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі 5 5 

БП ЖК KSS 3202 Құрмалас сөйлем синтаксисі 5 5 

БП ТК KATT 3302 Қазақ әдеби тілінің тарихы 5 5 

8.2 Модуль - Қазіргі қазақ тілі және стилистика, 15 академиялық кредит 

БП ТК ZhSТМ 3301 Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі 5 5 

БП ЖК KSS 3102 Құрмалас сөйлем синтаксисі 5 5 

БП ТК KTS 3302 Қазақ тілінің стилистикасы 5 5 

9. Модуль - Білім берудегі менеджмент және кәсіби практика, 6 академиялық кредит 

БП ЖК ВВМ 3103 Білім берудегі менеджмент 6 4 

БП  Педпрактика 6 2 

10.1 Модуль - қазақ және шығыс әдебиеті, 14 академиялық кредит 

БП  ТК KA 3203 Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым 6 5 

БП  ТК KКA 3204 Қазіргі әдеби процесс 6 5 

КП ЖК KTAOІТSR 

3303 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 

6 4 

10.2  Модуль - Әдеби үрдістер, 14 академиялық кредит 

БП  ТК KADAA 3203 Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым 6 5 

БП  ТК KAP 3204 Қазіргі әдеби процесс 6 5 

КП ЖК KTAOІТSR 

3303 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 

6 4 

11.1 Модуль - Оқыту технологиялары, 16 академиялық кредит 

КП TK KTOA 3304 Қазақ тілін оқыту әдістемесі 6 5 

КП TK KAOA 3305 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 6 5 

КП ТК KTOIMT 4301 Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы 7 3 

КП ТК KAOIA 4302 Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 7 3 

11.2 Модуль - Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика, 16 академиялық 

кредит 

КП TK KTOA 3304 Қазақ тілін оқытудың технологиялары 6 5 

КП TK KAOA 3305 Қазақ әдебиетін оқыту технологиясы 6 5 

КП ТК KTMKK 4301 XXI ғасырдағы қазақ тілін мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі 7 3 

КП ТК KAOMT 4302 Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы 7 3 

 

7.1 Модуль - Әдебиет тарихы және шешендіктану теориясы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 

таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 

берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 
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Пререквизиттері: Тілдік қатынас негіздері, Қазақ жазуның тарихы 

Постреквизиттері:Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 

анықтауы; D) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық 

ережелерінің сақталуы. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет 

Бағдарлама авторы: Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-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: Тілдік қатынас негіздері, Қазақ жазуның тарихы 

Постреквизиттері:Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау мәселелері В.хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ киізге 

көтеруді қарастыру С. фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар, аңыздар, 

батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар поэзиясы, 

жазба ақындар поэзиясы D.Бұрын қарастырылмай немесе біржақты қарастырылып келген әдебиеттің айтулы 

тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай білуі тиіс. Е.көркем шығарма тілі, 

образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: ХІХ ғасырдағы әдебиет тарихы 

Бағдарлама авторы: 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 сал-

серілер 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 ғылыми-

теориялық баяндалады.  

Пререквизиттері: Тілдік қатынас негіздері, Қазақ жазуның тарихы 

Постреквизиттері:Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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 

 

7.2 Модуль - Қазақ әдебиетінің тарихы және әдеби шығармашылық 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Р.Р.Жұмағалиева 
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің ХІХ ғасырдағы кезеңін құрайтын мұраларды қазіргі заманғы 

әлемдік өркениет талаптарына  сай оқыту – пәннің негізгі мақсаты. Отаршылдық дәуірдегі (ХІХғ) қазақ 

әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениет  талаптарына сай  оқыту. Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиеті 

тарихы туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады. Отаршылдық дәуір әдебиетін қоғамдық-

әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра оқыту болып табылады. Көркем шығармаларды  

көркемдік ерекшелігіне  қарай саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау, 

мәтіндерімен таныс болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа білу.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Отаршылық дәуірдегі қазақ әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір 
кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи 

сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастық мәселелері ғылыми-теориялық тұрғыда  түсіндіріледі. Сонымен 

қатар кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланысты дамыған 

ерекшеліктеріне де ғылыми баға беріледі. Әдебиет тарихында бұл  ғасыр «Ұлттық сананың ояну» дәуірі ретінде 

бағаланады. Дәстүрлі жыраулық поэзия, дәстүрлі айтыс өнері, зар заман ағымы, сал-серілер поэзиясы, тарихи 

жырлар мен қисса-дастандар, Қоқан хандығы езгісіне қарсылық сарыныдағы әдебиет өкілдері, ағартушылық-

демократиялық ағым өкілдерінің шығармашылығы қамтылады. Бұл кезең әдебиетінде қазақ көркемсөзінде зар 

заман әдебиеті, айтыс, сал-серілер өнернамасы, еуропа үлгісіндегі жаңа әдебиет, аударма әдебиет, назира 

әдебиет қатар жасады. 

Пререквизиттері: Қазақ фольклористикасының тарихы, Халық ауыз әдебиеті 

Постреквизиттері:Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Отаршылық дәуірдегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық 
ерекшелігіне  қарай  саралай отырып  талдау; В.әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті 

айқындау. С.Жанрлық ізденістер көрінісін саралау. D.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; Е.пән бойынша қамтылатын әдеби шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің 

ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен (зар заман, діни-исламдық,  ағартушылық     ағымдар) 

тектестігін және өзгешеліктерін саралайды. 

 

8.1 Модуль - Синтаксис пен қазақ әдеби тілінің тарихы 

 

Дублин дескрипторлары:  
Пәннің атауы: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен 

формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу 

шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай 

сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.  

Пререквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен 

лексикология мәселелері 

Постреквизиттері:Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік 

нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады, В. Қазақ тілінің синтаксистік 

бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің 

құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдап, лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік 

тұжырым жасай алады. Д.Лингвистикалық терминологияны меңгереді. E. Оқытудың үздік заманауи 

технологиялары мен қазіргі қазақ тілі синтаксисі бойынша тың зерттеулер туралы кеңнен мағлұмат алып, оны 

практика барысында оңтайлы пайдалана білуді игереді.  

 

Дублин дескрипторлары: А); В); С); Д). 

Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы:Молдабаева З.М. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа 

зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер, 

зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп 

компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін. 

Пререквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен 

лексикология мәселелері 

Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, Қазақ тілін оқыту 

әдістемесі 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В) Қазақ 

синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С) Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін 

біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D) Қазақ стилистикасының, грамматикасының  ғылыми 

жүейсін игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: А); В); С); Д). 

Пәннің атауы: Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., ф.ғ.к., доцент 
Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша мамандар даярлауда «Қазақ 

әдеби тілінің тарихы» пәнінің алатын орны мен маңызы ерекше. «Қазақ әдеби тіл үлгілерін танып-талдауда 

және өзге филологиялық пәндермен («Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірі», «Хандық дәуір әдебиеті», «ХІХ ғасыр 

және ХХ ғасыр басындағы әдебиет») бірлікте оқыту әдеби тілді дұрыс тануға, қайнар көзі мен даму арналары, 

қалыптасу негізі, нормалық белгілері және әрбір кезеңге тән әдеби тіл үлгілерін жан-жақты саралауды мақсат 

етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Қазақ әдеби тілінің тарихы» ғылыми курсы болашақ қазақ тілі мен әдебиеті 

мамандарын ұлт тілінің ең жоғары даму көрсеткіші-әдеби тіл мен оның жалпы халықтық тілмен, ауызекі сөйлеу 

тілімен арақатынасы сияқты мәселелерді теориялық-практикалық негізді ұғындыруда аса маңызды болып 

табылады  

Пререквизиттері: Қазақ әліибиінің тарихы, Неология саласының негіздері 

Постреквизиттері:Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі, Қазіргі әдеби процесс 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В. Қазақ әдеби 

тілінің стилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С. Қазақ тілінің жазбаша және 

ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи 

өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игереді 

 

8.2 Модуль - Қазіргі қазақ тілі және стилистика 

 

Дублин дескрипторлары: А); В); С); Д). 

Пәннің атауы: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен 
формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары) Сөз тіркесі мен жай сөйлем 

синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, 

сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем 

мүшелері, оның түрлері. 

Пререквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Қазақ әліибиінің тарихы 

Постреквизиттері:Қазіргі әдеби процесс, Қазақ тілін оқытудың технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік 

нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады; В) Қазақ тілінің синтаксистік 

бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С) Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің 

құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдайды; D) Лингвист ғалымдардың еңбектеріне 
өзіндік тұжырым жасай алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілінің стилистикасы 

Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілі стилистикасы пәнінің мазмұнын стилистиканың негізгі байлығына 

жататын тілдік құралдар, олардың стилистикалық мағыналары мен бояулары, қолданылатын орындары және 

қазақ тілінің функционалды стильдері құрайды. Көркем әдебиет тілі де стилистикалык нормаларды реттеуші 

маңызды сипатқа ие, сондықтан ол да стилистикада әрдайым зерттеу нысаны болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Стилистика қазіргі қазақ тілі курсының барлық салаларымен, қазақ әдеби тілінің 

тарихымен, тіл мәдениеті, көркем мәтінді лингвистикалық талдау пәндерімен тығыз байланысты  

Пререквизиттері: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар, Тілдік қатынас негіздері 
Постреквизиттері:Қазақ тілін оқыту әдістемесі, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. Тілдік құралдардың барлық стилистикалық мағыналық реңктері, 

мәнерлілігі, стилистикалық әсері, орындылығы, қажеттілігі тілдің қолданысында ғана айқындалады. В. 

Поэтикалық тіл және авторлық қолданыстардың жеке тұлғаның қарым-қабілетін дамытудағы рөлі, мерзімді 

әдеби баспасөз арқылы алынатын әр мәтіннің мазмұнын коммуникативтік тұрғыдан саралайды. С. Алған 

білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралай, өз пікірлерін дәлелдей алатындай, соны өзгеге 

үйрете алатындай дәрежеде болады 
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9. Модуль - Білім берудегі менеджмент және кәсіби практика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі 

заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру,  оның жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық-коммуникативтік, пән 
бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере білу, 

әлеуметтік-еңбек құзыреттілігі,теориялық білімді игеріп,практикалық дағды алуы керек. 

Пререквизиттері: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза, Қазақ әдебиеті сынының ттарихы 

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. 

 

10.1 Модуль - қазақ және шығыс әдебиеті 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі діни-ағартушылық ағым 

Бағдарлама авторы: Жұмағалиева Р. Р., гул.ғыл. магистрі  

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихи уақыт пен әдеби процесс қатар, бірлікте қарастырылады. Ресей 

отаршылдығы тұсындағы қазақ ағартушылығының, Ұлт тұтастығы идеясының әдебиет тарихындағы ең елеулі, 

маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы ерекше кезең екені түсіндіріледі. XX ғасыр әдебиетіндегі діни – 

ағартушылық бағыттың әдебиеттегі көрінісін, олардың берілу ерекшелігін, қолданылу ауқымын, таралу 

кеңістігін қарастыру, өзіндік ерекшелігін, ұлттық-саяси, қоғамдық – әлеуметтік мәнін ашу, оны студенттерге 

ұғындыру. Бағыттың негізгі өкілдерімен таныстырып, шығармашылығымен қанықтыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  ХХ ғ.басындағы Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. ХХ ғ б. Кітап басу ісінің 
жандануы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. ХХ ғ..басындағы негізгі әдеби бағыттар.Діни-ағартушылық 

ағымдағы ақындар. Ағартушылық демократттық бағыттағы ақын-жазушылар. ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің 

тарихы. ХХ ғ.б. қазақ әдебиетінің тарихы. Қазақ әдебиеті және Алаш. 

Пререквизиттері: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза, Қазақ әдебиеті сынының ттарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.ХХ ғ.басындағы діни-ағартушылық бағыттағы ақын-жазушылардың 

шығармашылығымен танысады. В.ХХ ғ.б. қазақ әдебиетіндегі негізгі әдеби бағыттарды бағамдайды. 

С.Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылардың шығармаларымен кеңінен танысады. D.Ислам діні және оның қазақ 

әдебиетіне әсерімен кеңінен танысады. Е.студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті 

көзқараспен қарауды үйренеді. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі әдеби процесс 

Бағдарлама авторы: ф..ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасат-

пайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының 

көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық 

ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің  көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз 

өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті 

дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін 

айқындау.  
Пререквизиттері: Ежелгі дәуірден ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза, Тарихи поэтика 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Студенттер тақырып таңдау,  материал жинау,  конспекті жазуды меңгере 

біледі; В.ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С.ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, 

эстетикалық мазмұнын аша білуге  дағдыланады; D.ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның 

табиғатын біледі.Е.Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 
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Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

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: Бұл жүйе оқытудың барлық үрдістері жүргізілетін және ұйымдастырылатын 

платформаны ұсынады ілім імен түсінігін көрсете білу. 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.  
Пререквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы, ХХІ ғасырдағы қазақ тілі 

мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Мектепті басқару жүйесі (SMS); В) Сыныпты басқару жүйесі (CRMS); С) 

Оқу үрдісін басқару жүйесі (LMS); D)Тестілеуді басқару жүйесі (TMS);Е)Ақпараттық–анықтамалық жүйе 

(IMS).) 

 

11.1 Модуль - Оқыту технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ тілін оқытудың әдістемесі  

Бағдарлама авторы:Қондыбай К.Ә. ф.ғк., аға оқытушы 
Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің  типтік  бағдарламасына  сай  

қазақ  тілін  оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін  меңгерту мен  практикалық  дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің  мазмұны  мектепте  оқылатын «Қазақ  тілі» 

пәнінің  мазмұны мен құрылымын, оқу пәнінің бағдарламасын   қазақ  тілін  оқыту  құралдарының  сипатын,  

оқу-әдістемелік кешен түсінігін, оның құрамын, қазақ тілін  оқытудағы  қазіргі  технологияларды,  оқытудың  

әдіс-тәсілдерін  қамтиды. 

Пререквизиттері: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы, Қазақ тілінің тарихы 

грамматикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: қазақ  тілін  оқыту  әдістемесінің  терминдерін  меңгерту; оқу  пәні  ретіндегі   

қазақ  тілінің мазмұны  мен  құрылымын игерту; оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру; қазақ  тілін  
оқытудың  қазіргі технологиясы, әдіс-тәсілдер, сабақ  типтері, қазақ  тілі  курсының  бөлімдерін  оқыту  әдістері  

бойынша білім беру; қазақ тілі бойынша игерген білімдерін бақылау және бағалау негіздерін игерту,  

дағдыларын  қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С., PhD доктор 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің типтік бағдарламасына сай 

қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін меңгерту мен практикалық  дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді әдебиетті оқыту әдістемесінің даму таризымен,оған үлес қосқан 
ғалымдардың бүгінгі таңдағы қазақ әдебиетін оқытудың әдістемелік проблемаларымен таныстыру. ҚР бойынша 

әдебиеті тиімді оқытп жүрген жаңашыл мұғалімдр еңбегін оқу,зерттеу. 

Пререквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы, ХХІ ғасырдағы қазақ тілі 

мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: Әдеби білім берудің негізгі бағыты – адам қоғамының ең негізгі құндылығы 

ретінде тану, оның қоғамдағы орны мен роліне, әлеуметтік жағдайына, психологиялық даму ерекшелігіне мән 

беру, сол арқылы оның рухани жан дүниесінің баюына өзіндік көзқарасының,шығармашылық белсенділігінің, 

кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В.оқу пәні 

ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен құрылымын игерту; С.оқу-әдістемелік кешен түсінігін қалыптастыру; 

D.қазақ тілін оқытудың қазіргі технологиясы,  әдіс-тәсілдер, сабақ типтері, қазақ  тілі  курсының бөлімдерін 
оқыту дістері бойынша білім беру; Е.қазақ тілі бойынша игерген білімдерін бақылау және бағалау негіздерін 

игерту, дағдыларын қалыптастыру. 

 

11.2 Модуль - Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың технологиялары 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. ф.ғ.к., аға оқытушы 
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Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге оқыту  технологиясының ерекшеліктерін теориялық 

жәнепрактикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың жаңа технологиялары туралы мәлімет 

беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық және практикалық көзқарастарын 

қалыптастыру  

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап 

көрсету;оқыту жаңа технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі қағидаларын меңгерту; 

болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді іріктеу мен оларды талдай 

білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай білуге, олардың 
практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын сабақта қолдана 

білуге үйрету; пәндер бойынша жаңа оқыту технологиясына қажетті оқу-әдістемелік құжаттар дайындауға.  

Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Постреквизиттері:Когнитивті лингвистика, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Технологиялардың түрлерін меңгерте отырып,студенттерді болашаққазақ 

тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйрету. В) Студенттердің әдістемелік іскерлігін 

шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашу. С) Болашақ мұғалімдерді оқу-

әдістемелікеңбектермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету. D) Оқыту технологиясы бойынша материалдарды 

ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу. Е) Білім мен ақпаратты игере білу. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқыту технологиясы  
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудағы  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: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы 
Постреквизиттері:Когнитивті лингвистика, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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; 

 

6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

3(3) курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 
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9.1  Модуль - Оқыту технологиялары, 14 академиялық кредит 

КП ТК KAOIA 3301 Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 5 4 

КП ТК KTOA 3302 Қазақ тілін оқыту әдістемесі 5 4 

КП ТК KAOA 3303 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 5 3 

КП ТК KTOIMT 3304 Қазақ тілінің стилистикасы 5 3 

9.2 Модуль - Оқытудың модульдік технологиясы мен кәсіби құзіреттілік, 14 академиялық кредит 

КП TK KAOMT 3301 Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы 5 4 

КП TK KTOA 3302 Қазақ тілін оқыту әдістемесі 5 4 

КП TK KAOA 3303 Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 5 3 

КП TK KTMKK 3304 ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі 5 3 

10.1 Модуль - Әдебиеттің теориялық мәселелер, 12 академиялық кредит 

КП TK KATP 3305 Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 5 3 

КП TK KAST 3306 Қазақ әдебиеті сынының тарихы 5 3 

КП ЖК 
KTAOІТSR 

3307 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 
5 3 

БП ЖК AT 3101 Әдебиет теориясы 5 3 
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10.2 Модуль - Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихы поэтика, 12 академиялық 

кредит 

КП TK TP 3305 Тарихи поэтика 5 3 

КП TK KASTM 3306 Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері 5 3 

КП ЖК 
KTAOІТSR 

3307 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 
5 3 

БП ЖK AT 3101 Әдебиет теориясы 5 3 

11.1 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері, кәсіби практик, 14 академиялық кредит 

КП TK PL 3308 Психолингвистика 5 5 

КП ЖK ZhTB 3102 Жалпы тіл білімі 5 4 

КП ТК KTTG 3309 Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 5 5 

БП  Педпрактика 6 8 

11.2 Модуль - Жалпы тіл білімі мәселелері және кәсіби практика, 14 академиялық кредит 

КП ТК KL 3308 Когнитивті лингвистика 5 5 

КП ЖК ZhTB 3102 Жалпы тіл білімі 5 4 

КП ТК TTSG 3309 Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы 5 5 

БП  Педпрактика 6 8 

 

9.1 Модуль - Оқыту технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 

Бағдарлама авторы:Тәңірбергенова Г.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс–тәжірибесінде 

қолданылып 

жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру; жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін оқып  - 

талдауға 

үйрету; студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу қабілеттерін дамыту; 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  пән  бойынша  алған  білімдерін  қазіргі  таңда  Қазақстанның  білім  беру  

жүйесінде 

қолданылып жүрген жаңа технологияларды меңгеруге, оқытудың әдіс  – тәсілдерін келешек кәсіптерінде 

қолдана 

білуге үйрету болып табылады. 

Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттің оқу-танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету; В) Оқу үрдісін жандандыру студенттің оқу 

материалының теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру және олардың тәжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру; С) Әдебиет сабақтарын жоспарлай біледі. Сабақта инновациялық әдіс-

тәсілдерді қолдануды жүзеге асырады. D) Медиатехрологияларды пайдаланып оқытудың ерекшеліктерін біледі; 

E) әдебиетті оқытудың заңдылықтарын, ұстанымдарын, қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің әдістері мен 

тәсілдері игереді. 

 

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 әдіс-

тәсілдерін 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: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: 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, 
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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: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Отаршылдық кезеңдегі қазақ 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; Б) 

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; Д)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. 

 

Дублин дескрипторлары: А);В);С); D);Е). 

Пәннің атауы:Қазақ тілінің стилистикасы 

Бағдарлама авторы:Мұратбек Б.Қ.,филол.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілі стилистикасы пәнінің мазмұнын стилистиканың негізгі байлығына 

жататынтілдік құралдар, олардың стилистикалық мағыналары мен бояулары, қолданылатын орындары және 

қазақ тілінің функционалды стильдері құрайды. Көркем әдебиет тілі де стилистикалык нормаларды реттеуші 
маңызды сипатқа ие, сондықтан ол да стилистикада әрдайым зерттеу нысаны болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Стилистика қазіргі қазақ тілі курсының барлық салаларымен,қазақ әдеби 

тілініңтарихымен, тіл мәдениеті, көркем мәтінді лингвистикалық талдау пәндерімен тығыз байланысты.  

Пререквизиттері: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А)Тілдік құралдардың барлық стилистикалық мағыналық 

реңктері,мәнерлілігі,стилистикалық әсері, орындылығы, қажеттілігі тілдің қолданысында ғана айқындалады. В) 

Поэтикалық тіл және авторлық қолданыстардың жеке тұлғаның қарым-қабілетін дамытудағы рөлі, мерзімді 

әдеби баспасөз арқылы алынатын әр мәтіннің мазмұнын коммуникативтік тұрғыдан саралайды. С) Алған 

білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралай, өз пікірлерін дәлелдей алатындай, соны өзгеге 

үйрете алатындай дәрежеде болады. 
 

9.2 Модуль - Оқытудың модульдік технологиясы мен кәсіби құзіреттілік 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы 

Бағдарлама авторы:Кушкимбаева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде 

қолданылып жүрген  жаңа  педагогикалық  технологиямен  таныстыру;  жаңашыл  мұғалімдердің  оқыту 

әдістерін  оқып-талдауға үйрету; студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу 

қабілеттерін дамыту; 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  пән  бойынша  алған  білімдерін  қазіргі  таңда  Қазақстанның  білім  беру  

жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек 
кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. 

Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттің оқу-танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету; В) Оқу үрдісін жандандыру студенттің оқу 

материалының теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру және олардың тәжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру; С) Әдебиет сабақтарын жоспарлай біледі. Сабақта инновациялық әдіс-

тәсілдерді 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәнің атауы: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі 

Бағдарлама авторы:Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақ тілі мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен оқуда жаңа әдіс-тәсілдерді 

пайдалану арқылы оқыту тиімділігін арттыруда мұғалімнің құзыреттілігін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа 7 модулі мен оны тілді оқытудың 

тиімділігін арттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша 

әдіс-тәсілдерін пайдалану. 
Пререквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін түсіну, В) 

оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін 

ұғынуы, С) кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі D) 

сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып Е) түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі 

көзқарастарын, сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды. 

 

10.1 Модуль - Әдебиеттің теориялық мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 
Бағдарлама авторы:ф.ғ.д., аға оқытушы М.Р.Балтымова 

Курсты оқытудың мақсаты: әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіре отырып, әдебиеттің қоғам 

тарихының көркемдік бейнесі екенін ұғындыру; тарихи шығармалардың әдебиет тарихында алатын орнын 

көрсету; тарихи шығармалардағы тарихи шындық пен көркемдік шындықтың ара қатынасын түсіндіру; тарихи 

роман генезисін, оның жанрларын, танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-

композициялық ерекшеліктері туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы түсінік 

беру;тарихи шығармалардың қоғамдық маңызына және идеялық көркемдік мазмұнына этикалық және ғылыми-

әдістемелік тұрғыдан қарауға үйрету; тарихи проза дәстүрі туралы мағлұмат беру; тарихи роман 

шығармашылығының негізгі кезеңдері туралы мағлұмат беру. 

Пререквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті 
Постреквизиттері:Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: A) Әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу принциптері 

мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктерін, әдебиет 

тарихының негізгі кезеңдерін үйрену; B) көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына эстетикалық 

және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйрену; C) әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның 

негізгі кезеңдері туралы білімдерін кеңейту; D) Қазақ әдебиетіндегі деректі проза пәнін оқу барысында 

студенттер талқылау; E) әдісін пайдалану арқылы бір-бірімен прозалық шығармаларлы комплексті талдауды 

үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиеті сынының тарихы 
Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., М.Р.Балтымова 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен 

ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен 

қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын 

дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын 

оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың 

әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі.  

Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын  пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В) әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің, 

ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу; С) көркем әдебиет 
шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D) көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е) 

студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

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. 



47 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл жүйе оқытудың барлық үрдістері жүргізілетін және ұйымдастырылатын 

платформаны ұсынады ілім імен түсінігін көрсете білу. 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. 

Пререквизиттері: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Мектепті басқару жүйесі (SMS); В) Сыныпты басқару жүйесі (CRMS); С) 

Оқу үрдісін басқару жүйесі (LMS); D)Тестілеуді басқару жүйесі (TMS);Е)Ақпараттық–анықтамалық жүйе 
(IMS). 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді көркем әдебиеттің жаңалық, тектік сипаттарымен бірлікте поэтика, 

стиль, предметтік бейнелеу жүйесін танып, білуге бейімдеу; шығарманы комплексті талдауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пререквизиттері: Жай сөйлемнің теориялық мәселелері синтаксисі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В) өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С) өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D) композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е) көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік 

сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

10.2 Модуль - Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихы поэтика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Тарихи поэтика 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., Балтымова М.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: әлемдік әдебиет материалында поэтика мен оның негізгі категорияларының 
тарихи даму кезеңдері туралы білім беру, әдебиет фактілері мен оның теориялық ұғымдарға тарихи тұрғыдан 

қарау қабілетін қалыптастыру, әлем әдебиеті материалдары негізінде студенттерге көркем дамудың тарихи 

кезеңдері мен сипаты жайында мәлімет беру. Әдебиет фактілері мен теориялық ұғымдарды тарихи тұрғыда 

алып қарастыруды қалыптастыру, тәжірибесін талдап қорыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бағдарламадағы материалды тарихи аспекті тұрғысында баяндап, поэтиканың 

және оның негізгі категорияларының даму тарихы, әдебиеттің қалыптасу кезеңдерінен бастап қазіргі дәуірге 

дейінгі аралықты қамти отырып, толымды әрі жүйелі саралау; поэтикалық заңдылықтарды айқындаудың 

өлшемдерін; эстетикаға тарихи көзқарас, салыстырмалы зерттеу әдістері; қайталанатын сюжеттер, образдар, 

стилистикалық формулаларды қолдануды; метафора, эпитет және психологиялық параллелизм; сұлулық және 

эстетикалық қабылдауды; поэтикалық фразеологизм, бейнелілік, ырғақ және жиынтық психология үрдістерін 

үйрету. 
Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Отаршылдық кезеңдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) тарихи поэтиканың негізгі категорияларын теориялық және практикалық 

жағынан игерген соң, оны мәтінмен жұмыс барысында қолдана алады; В) тарихи поэтиканың негізгі 

ұғымдарымен танысып, оларды көркем мәтінмен жұмыс жасағанда  қолдануды үйренеді; С) көркем дамудың 

тарихы мен сипаты, тек пен түр, сюжет, сөз бен образ секілді негізгі теориялық ұғымдардың эволюциясымен 

терең танысады; D) тарихи поэтиканың негізгі категорияларын теориялық және практикалық жағынан игереді 

Е) оны мәтінмен жұмыс барысында қолдануға дайындалады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., аға оқытушы М.Р.Балтымова 
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы сын, көркем әдебиет туралы пікірлерді талдау; қазақ әдебиеті сыны мен 

ғылымының даму кезеңдерін оқыту; студенттерді жалпы сын, әдебиет сыны туралы толық біліммен 

қаруландыру; қазақ әдебиеті сынының даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті сынын 

дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет туындыларын 

оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. ХХ ғасырдың 

әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы серпінді кезең екені түсіндіріледі. 

Пререквизиттері: Қазақ әдеби тілінің тарихы, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазақ әдебиеті сынын дамыту; В) әдебиеттанушы ғалым-зерттеушілердің, 

ақын- жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен танысу;  С) 

көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; D) көркем шығармаларды, әдебиет теориясын 

оқыту; Е) студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді. 

 

11.1 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері, кәсіби практика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы:Психолингвистика 

Бағдарлама авторы:Айтбенбетова А.Қ.филол.ғ.к.,доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі психолингвистика ХХ ғасырдың орта шенінде АҚШ-та пайда 

болып,ғылымиайналысқа түсті. Психолингвистика пәнінің нысаны әртүрлі мақсатта және әртүрлі жағдайларда 

қолданылатын адамзат тілі мен сөйлеуі болып табылады. Пәннің мақсаты білім алушыларға әртүрлі 

психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын салыстыра талдауға дағдыландыру, 

адамзат сөйлеуі мен тілі, психикасы арасындағы байланыс тұрғысынан, тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет 

арақатынасы туралы білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистика ғылымының пайда болуы мен дамуы. Психолингвистикалық 

зерттеулер және пәннің ғылыми аппараты. Тіл және ойлау, тіл мен сөйлеу. Сөйлеу онтогенезі. 

Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистмика. Психолингвистика және НЛБ. Сөйлеудің тууы. 

Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы 
Постреквизиттеріі:. ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Психолингвистика ғылымының зерттеу нысанын меңгереді. В) 

Психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын талдай алады. С) Адамзат сөйлеуі 

мен тілі, психикасы арасындағы байланысты меңгереді. D) Тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет байланысын 

меңгереді. Е) Психолингвистиканың пайда болу тарихын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Жалпы тіл білімі 

Бағдарлама авторы:Тектіғұл Ж.О.,филол.ғ.д.,профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен 

кейінөтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін 
жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін 

тереңдете түсуді көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі–тіл білімінің жалпы теориясы.Бұл пәннің алдына қойған 

міндеті–тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның өткен 

тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында қолданылған, 

қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен әдістемелердің 

сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде алатын орнын, 

олармен байланысын анықтау  

Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ әдеби тілінің тарихы 

Постреквизиттері:ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытуданкүтілетіннәтижелер:А)Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, 
этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В) Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ 

заңдылықтарды, С) тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің 

қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D) Жалпы адамзаттық 

мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е) 

этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 

Бағдарлама авторы:Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері, 

олардың диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын 

салыстыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі негізді қосымшалардың функциональды-семантикалық негіздегі 

лингвогенезисін анықтау. Көне, орта түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері мен қазіргі түркі тілдері, олардың 

диалектілік сөз қолданыстарындағы қосымшалардың көпмағыналы, көпқызметті даму жолын салыстыру. 

Түбірлердің синкреттілігі мен ежелгі дәуірдегі қосымшалардың синкреттілігінің тарихи сабақтастығын 

дәйектеу. Грамматикалық тұлғалардың семантикалық дамуын олардың алғашқы, қарапайым қалпынан 

күрделіге, конкретті мағынадан абстракті мағынаға өту принципі негізінде анықтау. Тарихи синтаксис 

мәселелері. Сөз тіркесінің және сөйлемнің құрылымдық тарихы. Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем 

синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы 

Постреквизиттері:ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Қазіргі сабақ және оның түрлері туралы мәлімет алады; В) Қазақ әдеби 

тілінің стилистикалық құрылысының тарихы жайында теориялық білім алады; С) Қазақ тілінің жазбаша және 

ауызекі сөйлеу түрлерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи 

өзгерістердің негізгі заңдылықтарын игеріп шығады 

 

11.2 Модуль - Жалпы тіл білімі мәселелері және кәсіби практика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы:Когнитивтік лингвистика 

Бағдарламаны авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның 

ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін 

кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ 

мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл 

біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен 

когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының – 

негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы 

тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.  

Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы 
Постреквизиттері:ЖОО кейінгі білім бағдарламасы (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу. В) Таным 

теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С) Ой, сана, тіл түтастығы 

арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D) Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін 

меңгереді. Е) Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы 

Бағдарлама авторы:Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Салыстырмалы грамматиканың мақсаты – түркі тілдері, олардың жалпы сипаты, 

жеке 
түркі тілдерінің өзіндік ерекшеліктерін жан-жақты, терең қарастыру. Студенттердің түркі тілдерінің 

салыстырмалы 

грамматикасының  тақырыптары  бойынша  ғылыми  негізде,  жүйелі  білім  алуына  бағыт  беріп,  туыстас  

тілдердің 

ерекшеліктерінен кең түрде мәлімет алуларына  жағдай туғызу 

Пәннің  қысқаша  мазмұны:  Түркі  тілдерінің  грамматикалық  құрылысындағы  ерекшеліктер  мен  

заңдылықтар, 

салыстырмалы грамматика деп аталатын ғылымның негізгі қағидаларымен және зерттеу әдістерімен танысады. 

 Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Қазақ тілінің стилистикасы 

Постреквизиттері:ЖОО кейінгі білім бағдарламасы (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Түркі тілдес халықтардың синтаксисіндегі ерекшеліктер мен 
ұқсастықтарды ажырата алады, тілдік талдаулар жасай біледі. В) Көне түркі, орта түркі және қазіргі қазақ 

тіліндегі мәтіндерге тарихи-лингвистикалық талдау жасай білу дағдысын игереді. С) Көне түркі және орта түркі 

мәтіндерін еркін оқиды. 

 

5В011700 - Қазақ тілі мен әдебиеті 

 

4 курс-2018 жылы қабылданғандар үшін 
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13.1 Модуль - Әдебиеттің теориялық мәселелері, 20 академиялық кредит 

КП TK KATP 4301 Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 7 5 

КП ЖK KTAOІТSR 

4302 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 

7 5 

КП ЖK AT 4303 Әдебиет теориясы 7 4 

КП TK АТ 4304 Абайтану 7 5 

13.2 Модуль - Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика, 20 академиялық 
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кредит 

КП TK TP 4301 Тарихи поэтика 7 5 

КП ЖK KTAOІТSR 

4302 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 

7 5 

КП ЖK AT 4303 Әдебиет теориясы 7 4 

КП TK AТ 4304 Әбіштану 7 5 

14.1 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері, 16 академиялық кредит 

КП TK PL 4305 Психолингвистика 7 4 

КП TK ZhTB 4306 Жалпы тіл білімі 7 4 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

 

КП TK KL 4305 Когнитивті лингвистика 7 4 

КП ЖK ZhTB 4106 Жалпы тіл білімі 7 4 

БП  Педагогикалық практика 7 6 

15. Модуль – Кәсіби рпактика, 15 академиялық кредит 

БП  Педпрактика 8 10 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

13.1 Модуль - Әдебиеттің теориялық мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.д., аға оқытушы М.Р.Балтымова 

Курсты оқытудың мақсаты: әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіре отырып, әдебиеттің қоғам 
тарихының көркемдік бейнесі екенін ұғындыру; тарихи шығармалардың әдебиет тарихында алатын орнын 

көрсету; тарихи шығармалардағы тарихи шындық пен көркемдік шындықтың ара қатынасын түсіндіру; тарихи 

роман генезисін, оның жанрларын, танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-

композициялық ерекшеліктері туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы түсінік 

беру;тарихи шығармалардың қоғамдық маңызына және идеялық көркемдік мазмұнына этикалық және ғылыми-

әдістемелік тұрғыдан қарауға үйрету; тарихи проза дәстүрі туралы мағлұмат беру; тарихи роман 

шығармашылығының негізгі кезеңдері туралы мағлұмат беру.  

Пререквизиттері: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік  технологиясы, Шетел әдебиеті 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу принциптері 

мен танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық ерекшеліктерін В.  
әдебиет тарихының негізгі кезеңдерін үйрену; С.көркем шығармалар мен әдеби процесс құбылыстарына 

эстетикалық және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйрену; D.әдеби жұмыс пен шығармашылық 

психологияның негізгі кезеңдері туралы білімдерін кеңейту. Е.Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет 

тарихымен байланыстырып салыстыра алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

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: Бұл жүйе оқытудың барлық үрдістері жүргізілетін және ұйымдастырылатын 

платформаны ұсынады ілім імен түсінігін көрсете білу. 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.  

Пререквизиттері: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі, Қазақ әдебиетін оқытудың 

модульдік технологиясы 

Постреквизиттері:Мамандық бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Мектепті басқару жүйесі (SMS); В) Сыныпты басқару жүйесі (CRMS); С) 

Оқу үрдісін басқару жүйесі (LMS); D)Тестілеуді басқару жүйесі (TMS);Е) Ақпараттық – анықтамалық жүйе 

(IMS). 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы: Ф.ғ.к., доцент Ж.С.Сұлтанғалиева  
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Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.  
Пререквизиттері: Шетел әдебиеті, Қазақ әдебиетін оқытудың модульдік технологиясы 

Постреквизиттері:Мамандық бойынша магистратура пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А.Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В.өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С.өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D.композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е.көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Абайтану 

Бағдарлама авторы: Жұмағалиева Р.Р., гум.ғыл. магистрі 

Курсты оқытудың мақсаты: «Абайтану»  курсын игеру барысында алған білімдерін толықтырып, 

абайтанудың басты салалары (зерттелу тарихы, текстология, ойшылдығы, дүниетанымы) бойынша үлы ақын 
талантының танымдық және тәрбиелік мәніне тереңірек үңілуге жол ашады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Абайтану – қазақ әдебиетану ғылымының саласы. Абайтану кемеңгер ақынның 

өмірі мен шығарма-шылық өнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық көзқарасы, қазақ поэзиясындағы өлең 

жүйесін, ақын-дық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтиды  

Пререквизиттері: Шетел әдебиеті, Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 

Постреквизиттері:Мамандық бойынша магистратура пәндері  

Оқытудан күтілетін нәтижелері:  А..Пәнді игеру барысында студенттер ұлы ақын әдеби мұрасын жинақтау, 

оның басылым көру, зерттелуімен, абайтанудың қалыптасу жолымен танысады. В. Абайтанудың  әр саласы 

бойынша проблемалары мен жаңалықтарына назар аударады. С.Абайтану бойынша ғылыми зерттеу 

жұмыстарына машықтанады. D.Бұрынғы және соңғы кездегі Е..Абай мұрасына, дүниетанымына теріс 

көзқарастармен танысады, Абайтануды таза сақтау, дұрыс насихаттау жолдарын игереді. 
 

13.2 Модуль - Қазақ әдебиеті сынының теориялық мәселелері мен тарихи поэтика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Тарихи поэтика 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., аға оқытушы  Балтымова М.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: әлемдік әдебиет материалында поэтика мен оның негізгі категорияларының 

тарихи даму кезеңдері туралы білім беру, әдебиет фактілері мен оның теориялық ұғымдарға тарихи тұрғыдан 

қарау қабілетін қалыптастыру, әлем әдебиеті материалдары негізінде студенттерге көркем дамудың тарихи 

кезеңдері мен сипаты жайында мәлімет беру. Әдебиет фактілері мен теориялық ұғымдарды тарихи тұрғыда 

алып қарастыруды қалыптастыру, тәжірибесін талдап қорыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: бағдарламадағы материалды тарихи аспекті тұрғысында баяндап, поэтиканың 

және оның негізгі категорияларының даму тарихы, әдебиеттің қалыптасу кезеңдерінен бастап қазіргі дәуірге 

дейінгі аралықты қамти отырып, толымды әрі жүйелі саралау; поэтикалық заңдылықтарды айқындаудың 

өлшемдерін; эстетикаға тарихи көзқарас, салыстырмалы зерттеу әдістері; қайталанатын сюжеттер, образдар, 

стилистикалық формулаларды қолдануды; метафора, эпитет және психологиялық параллелизм; сұлулық және 

эстетикалық қабылдауды; поэтикалық фразеологизм, бейнелілік, ырғақ және жиынтық психология үрдістерін 

үйрету. 

 Пререквизиттері: Шетел әдебиеті, Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: A) тарихи поэтиканың негізгі категорияларын теориялық және практикалық 

жағынан игерген соң, оны мәтінмен жұмыс барысында қолдана алады; B) тарихи поэтиканың негізгі 

ұғымдарымен танысып, оларды көркем мәтінмен жұмыс жасағанда қолдануды үйренеді; C) көркем дамудың 
тарихы мен сипаты, тек пен түр, сюжет, сөз бен образ секілді негізгі теориялық ұғымдардың эволюциясымен 

терең танысады; D) тарихи поэтиканың негізгі категорияларын теориялық E) және практикалық жағынан 

игерген соң, оны мәтінмен жұмыс барысында қолдануға дайындалады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:Әбіштану 

Бағдарлама авторы:г.ғ.магистрі, Абдуллина А. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетінің классигі Ә.Кекілбаевтың шығармашылық мұрасын оқыту, 

шығармаларын жан-жақты талдау, бүгінгі әдебиеттану ғылымындағы маңызы мен зерттелу жайына назар 

аударып, ғылыми зерттеулерге баулу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ әдебиетін тарихы мәселлеері, әдебиеттану ғылымының әдебиет тарихы 

саласындағы зерттеулер қарастырылады.«Заманымыздың заңғар тұлғасының «Аңыздың ақыры», «Үркер», 

«Елең-алаң» романдары тек тарихи шежіре емес, бүгінгі қоғам үрдісімен, ұлт мүддесімен астасып жатқан 

тәрбиелік мәні мол шығармалар. Мұның барлығы «Әбіштану» курсында толық жеткізіліп талданады. 

Ә,Кекілбаевтың ақындығы, жазушылығы, драматургиясы, қайраткерлігі, сыншылығы ашылады.  
Пререквизиттері: Шетел әдебиеті, Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 

Постреквизиттері:мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін игеріп, әдебиет 

тарихы мен көркем туындыны зерттеуге қажетті біліммен қаруланады; В) Әдебиеттану ғылымын құрайтын 

ұғымдарды, 

категорияларды теориялық тұрғыда терең игереді; С) Өз бойында көркемдікті танитын талғам қалыптастырады. 

Әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін саралап, түрлі қырынан талдауды үйренеді; D) Қазіргі 

әдебиеттанудың өзекті мәселелерімен таныс болады; E) Теориялық білімді практикада қолдана білуді үйренеді. 

Зерттеу жұмысына икем-дағдысы қалыптасады. Кәсіби қарым-қатынас жағдайларын меңгереді. Ә.Кекілбаев 

шығармашылығымен толық танысып, талдайды. 

 

14.1 Модуль - Тілдің теориялық және тарихи мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Психолингвистика 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі психолингвистика ХХ ғасырдың орта шенінде АҚШ-та  пайда болып, 

ғылыми айналысқа түсті. Психолингвистика пәнінің нысаны әртүрлі мақсатта және әртүрлі жағдайларда 

қолданылатын адамзат тілі мен сөйлеуі болып табылады. Пәннің мақсаты білім алушыларға әртүрлі 

психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын салыстыра талдауға дағдыландыру, 

адамзат сөйлеуі мен тілі, психикасы арасындағы байланыс тұрғысынан, тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет 

арақатынасы туралы білім беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистика ғылымының пайда болуы мен дамуы. Психолингвистикалық 
зерттеулер және пәннің ғылыми аппараты. Тіл және ойлау, тіл мен сөйлеу. Сөйлеу онтогенезі. 

Этнопсихолингвистика. Патопсихолингвистмика. Психолингвистика және НЛБ. Сөйлеудің тууы.  

Постреквизиттері:ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі, Қазақ әдебиетін оқытудың 

модульдік технологиясы 

Пререквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Психолингвистика ғылымының зерттеу нысанын меңгереді. В) 

Психолингвистикалық мектептер мен бағыттардың негізгі тұжырымдарын талдай алады. С) Адамзат сөйлеуі 

мен тілі, психикасы арасындағы байланысты меңгереді. D) Тіл, тілдесім, тілдесімдік қызмет байланысын 

меңгереді. Е) Психолингвистиканың пайда болу тарихын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы:Жалпы тіл білімі 

Бағдарлама авторы:Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен 

кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін 

жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін 

тереңдете түсуді көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған 

міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның 

өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында 

қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен 

әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде 

алатын орнын, олармен байланысын анықтау  
Пререквизиттері:  Шетел әдебиеті, ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі 

Постреквизиттері:ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, 

этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В) Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ 

заңдылықтарды, С) тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің 

қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. D) Жалпы адамзаттық 

мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е) 

этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі. 
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14.2 Модуль - Қосымшалар эволюциясы, неология, прагмастилистика мәселелер 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Когнитивті лингвистика 

Бағдарлама авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф 

Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның 

ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін 

кеңейту.  
Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ 

мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл 

біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен 

когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының – 

негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы 

тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру.  

Пререквизиттері: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі, Қазақ әдебиетін оқытудың 

интерактивті әдістері 

Постреквизиттері:ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу. В) Таным 

теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С) Ой, сана, тіл түтастығы 

арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D) Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін 
меңгереді. Е) Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді. 

 

6В01705 – Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті 

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

Пәндер 

коды 
Пәндер атауы 
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1. Тілдік  модуль/ Языковой модуль, 20 кредит 

ЖББП МК ShT 1101 Шетел  тілі 1,2 10 

ЖББП МК OT 1102 Орыс тілі 1,2 10 

2. Жалпы білімділік пәндер/Общееобразовательные предметы, 23 академиялық кредит 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

ЖББП МК Fil 1104 Философия 1 5 

ЖББП МК ASBM 1105 Әлеуметтік-саяси білім модулі 1,2 8 

ЖББП МК AKT 1106 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде) 2 5 

3. Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы, 21 кредит 

БП ЖК Ped 1207 Педагогика  1 6 

ЖББП МК DSh 1108 Дене шынықтыру 1,2,3,4 8 

БП ЖК UR 1209 Ұлттық руханият  2 5 

БП   Оқу практикасы 2 2 

 

3. Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: педагогикалық ғылымның теориялық негіздері мен практикаға бағытталған 

аспектілерін меңгеру арқылы білім алушының педагогикалық мәдениеті мен кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны "Педагогика" пәні оқу жоспарының міндетті бөлігінің және білім беру 

қатынастарына қатысушылар қалыптастыратын бөліктің пәндерін одан әрі зерделеуге негіз болып табылады, 

бакалаврдың әртүрлі практикаларды өтуге жүйелі түрде дайындалуына ықпал етеді. "Педагогика" пәні 

гуманитарлық білім жүйесіндегі ғылым ретінде Зияткерлік тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, оны жүзеге 

асыру пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруды талап етеді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модульі пәндері, Ұлттық руханият.  
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Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылым және практикалық қызмет саласы ретінде педагогиканың мәні 

мен құндылықтары туралы тұжырымдамалық идеялармен танысты; В) педагогикалық процестер мен 

құбылыстардың олардың тарихи контекстінде және қазіргі заманғы көрінісінде мәні мен ерекшелігі туралы 

теориялық категорияларды және түсініктерді меңгерген; с) заманауи білім беру технологияларын, 

интерактивті және цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады; D) білім беру қатынастарына 

қатысушылармен өзара іс-қимылдың психологиялық-педагогикалық заңдылықтары,қағидаттары, 

ерекшеліктері, этикалық және құқықтық нормалары негізінде педагогикалық жағдайларды шешу әдістерін 
меңгерген;E) білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және кәсіптік әдеп нормаларына 

сәйкес кәсіптік қызметті жүзеге асыруға қабілетті. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар көздері. Көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам өміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, төзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

6В01705 – Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті 
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3. Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы, 21 академиялық кредит 

БП  ЖК Ped 1207 Педагогика 1 4 

ЖББП МК DSh 1108 Дене шынықтыру 
1,2,

3,4 
8 

БП  ЖК UR 1209 Ұлттық руханият 2 5 

БП   Оқу практикасы 2 2 

БП   Педпрактика 2 2 

4.1 Модуль - Инклюзивті білім беру және қазақ жазуы/Инклюзивное образование и казахская 

письменность, 14 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2201 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК KZhLA 2202 Қазақ жазуы және латын әліпбиі 3 5 

БП ЖК BOT 2203 Бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5 

4.2 Модуль - Білім берудегі цифрландыру және академиялық адалдық /Цифролизация в образовании и 

академическая честность, 14 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2201 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК АА 2202 Академиялық адалдық 3 5 

БП ЖК BOT 2203 Бағалаудың өлшемдік технологиясы 4 5 

5.1 Модуль - Қазіргі қазақ, орыс тілдері  және халық ауыз әдебиеті/ Современный казахский, русский 

языки и устная народная литература, 19 академиялық кредит 

БП ТК FK 2204 Филологияға кіріспе 3 5 

БП ТК KKTFL 2205 Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 3 5 

БП ТК FlSri 2206 Фонетика и лексикология СРЯ 3 5 

БП ТК KHAA 2207 Қазақ халық ауыз әдебиеті/ /Русское устное народное 3 4 
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/RunT творчество 

5.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің дыбыстық жүйесі және фольклор/Звуковая система казахского, 

русского языка и фольклор, 19 академиялық кредит 

БП ТК FN 2204 Филология негіздері 3 5 

БП ТК KTDzhL 2205 Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы 3 5 

БП ТК FLsri 2206 Фонетическая и лексическая система русского языка   3 5 

БП ТК KFT/RF 2207 Қазақ фольклористикасының тарихы/Русская фольклористика 3 4 

6.1 Модуль - Қазіргі қазақ, орыс тілдері сөзжасамы және әдебиеті/Словообразование современного 

казахского, русского языка и литературы, 23 академиялық кредит 

БП ТК EDKA 2208 Ежелгі дәуірден 19 ғ.дейінгі қазақ әдебиеті 4 6 

БП ТК DrL 2209 Древнерусская литература и 18 век   4 5 

БП ТК KKTSzhM 2210 Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 4 5 

БП ТК Smsri 2211 Словообразования и морфология СРЯ 4 5 

БП   Педагогикалық практика 4 2 

6.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің морфологиясы және әдебиеті/Морфология казахского, русского 

языка и литературы, 23 академиялық кредит 

БП ТК EHDKat 2208 Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы 4 6 

БП ТК PRL 2209 Поэтика русской литературы 11-18 вв. 4 5 

БП ТК KTSzhM 2210 Қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясының теориялық 

мәселелері 

4 5 

БП ТК PSMri 2211 Проблемы словообразования и морфология русского языка 4 5 

БП   Педагогикалық практика 4 2 

 

3. Педагогика мәселелері/Педагогические проблемы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: педагогикалық ғылымның теориялық негіздері мен практикаға бағытталған 

аспектілерін меңгеру арқылы білім алушының педагогикалық мәдениеті мен кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны "Педагогика" пәні оқу жоспарының міндетті бөлігінің және білім беру 

қатынастарына қатысушылар қалыптастыратын бөліктің пәндерін одан әрі зерделеуге негіз болып табылады, 

бакалаврдың әртүрлі практикаларды өтуге жүйелі түрде дайындалуына ықпал етеді. "Педагогика" пәні 

гуманитарлық білім жүйесіндегі ғылым ретінде Зияткерлік тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, оны жүзеге 

асыру пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруды талап етеді. 

Пререквизиттері: Әлеуметтік-саяси білім модульі пәндері, Ұлттық руханият.  

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылым және практикалық қызмет саласы ретінде педагогиканың мәні 

мен құндылықтары туралы тұжырымдамалық идеялармен танысты; В) педагогикалық процестер мен 

құбылыстардың олардың тарихи контекстінде және қазіргі заманғы көрінісінде мәні мен ерекшелігі туралы 

теориялық категорияларды және түсініктерді меңгерген; с) заманауи білім беру технологияларын, 

интерактивті және цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады; D) білім беру қатынастарына 

қатысушылармен өзара іс-қимылдың психологиялық-педагогикалық заңдылықтары,қағидаттары, 

ерекшеліктері, этикалық және құқықтық нормалары негізінде педагогикалық жағдайларды шешу әдістерін 

меңгерген;E) білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және кәсіптік әдеп нормаларына 

сәйкес кәсіптік қызметті жүзеге асыруға қабілетті. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар көздері. Көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам өміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 
деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, төзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 
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конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

4.1 Модуль - Инклюзивті білім беру және қазақ жазуы/Инклюзивное образование и казахская 

письменность 

 

Дублин дескрипторлары:  (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру   
Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты–инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін 

мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық кәсіби әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзіреттіліктерді 

болашақ педагогтардың бойына қалыптастыру және дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Курс пәні, мақсаты және міндеттері. Негізгі түсініктер. Инклюзивті білім 

берудің ұстанымдары. Қазақстандағы инклюзивті білім беру. Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім 

берудің нормативті-құқықтық негіздері. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясының теориялық мәселелері, Ежелгі дәуірден 19 ғ. 

дейінгі қазақ әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім берудің негізгі идеялары мен түсініктерін біледі; В)Білім 

беру мекемелерінде инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастырудың құралдары мен негізгі әдістерін 
меңгереді; С)Инклюзивті білім берудің жалпы әдістемелік ұсыныстарын игереді; D)Жалпы орта мектеп 

жағдайында білім беруді интеграциялауды тиімді құра біледі; Е)Оқу және арнайы әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс жасау дағдысын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ жазуы және латын әліпбиі 

Бағдарлама авторы Садуақас  Нұрбол  Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі 

мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ 

әліпбиі, графикалық   таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен 
жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, 

графикалық   таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография мәселелері. Қазіргі 

орфографияның теориялық  мәселелерінің шешімдері туралы. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясының теориялық мәселелері, Ежелгі дәуірден 19 ғ. 

дейінгі қазақ әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық  лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, 

әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық 

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография,  қазіргі орфографияның теориялық 

ерекшеліктері туралы   біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу,  

түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық   таңба мен фонема 
арасындағы заңдылықтар, қазіргі  орфоэпия мен  орфографияның теориялық  ерекшеліктерін танып, 

практикалық талдау  жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу 

ерекшеліктері,  көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық 

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография, қазіргі орфографияның теориялық 

мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу  т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту  құзыреттілікке қол жеткізіледі; 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Бағалаудың өлшемдік технологиясы 

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: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясының теориялық мәселелері, Ежелгі дәуірден 19 ғ. 

дейінгі қазақ әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А. білім алушыларға  бағалаудың түрлері және ұстанымдары жайында 

мағлұмат беру; В. бағалау кезеңдері және инструменттерін талдата меңгерту; С. критериалдық кесте 
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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. 

 

4.2 Модуль - Білім берудегі цифрландыру және академиялық адалдық /Цифролизация в образовании и 

академическая честность 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері:Шетел  тілі, Ұлттық руханият 
Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Ежелгі дәуірден  19 ғ. дейінгі қазақ 

әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

5.1 Модуль - Қазіргі қазақ, орыс тілдері  және халық ауыз әдебиеті/ Современный казахский, русский 

языки и устная народная литература 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Филология кіріспе 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.,проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: Филология кіріспе» 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. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Филология кіріспе 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:Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Ежелгі дәуірден  19 ғ. дейінгі қазақ 

әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Филология кіріспе пәнінің жүргізілу барысы сөз өнерінің табиғатын 

танып-білу В) көркем әдебиеттегі өмір құбылыстарының өнер тілімен бейнеленуі С) яғни өмір шындығының 

көркем шындыққа айналу жағдайларын түсіну; Д) көркем шығармадағы адам образының бейнелену жолдары 

Е) көркем образдың жалпылық және даралық сипаты; тип және типтендіру, мінездеу, характерлер жайы, 

образдың жасалу жолдары мен түрлерін меңгеру; 

 

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, 
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жаңа сөздер, жергілікті сөздер, актив сөздер, көне сөздер, кірме сөздер, пассив сөздер, төл сөздер, стильдік 

бояуы бар сөздер) мен сөз түрлерін (түрпеттес сөздер, мәндес сөздер, қарсымәндес сөздер, тұлғалас сөздер, 

айтылымдас сөздер, жазылымдас сөздер, сыпайы сөздер, тұрпайы сөздер, тергеу сөздер, сипаттама сөздер, 

жұптас сөздер, көшірме сөздер, елтаным сөздер, бір қолданым сөздер) бір-бірінен айыра білуі; сөздену, сөз 

төркіні, сөздікжасам, сөздік туралы мағлұматтары болуы; фразеология, тұрақты тіркес, еркін тіркес, 

фразеологизмдер анықтамасын біліп, сипаттама беруі; фразеологизмдердің жасалу жолдары, 

фразеологизмдердің түрлері, фразеологиялық мағына (фразеологиялық түрпеттер, мәндес фразеологизмдер, 

қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер) 
туралы теориялық білімдері болуы. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Ежелгі дәуірден 19 ғ. дейінгі қазақ әдебиеті, 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. 

 

Дублинские дескрипторы: А), В), С), Д), Е) 

Наименование дисциплины: Фонетика и лексикология СРЯ 

Автор программы: Беляева Л.В., Свиридова И.И. 
Цель изучения курса:Данный курс направлен на изучение разделов лексики слово как лексическая единица. 

Аспекты его изучения. 

Краткое содержание дисциплины: Лексическое значение и его компоненты. Лексическая система. 

Парадигматические и синтагматические отношения.  

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература (школьный курс), Основы филологии 

Постреквизиты: словообразование СРЯ, лексика и фразеология 

Ожидаемые результаты обучения: А) Многозначность. Синонимия, омонимия, амонимия, конверсия. В) 

Классификация лексики с точки зрения ее формирования. С) Расслоение лексики по сферам распространения, 

по социальному и территориальному признакам. Д) Этапы развития русской фразеологической науки. Е) 

Активные процессы в современной русской лексике и фразеологии. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ 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: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы, Ежелгі дәуірден 19 ғ. дейінгі қазақ 

әдебиеті 

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. Д) 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. 

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 

Наименование дисциплины: Русское устное народное творчество / Орыс халық ауыз өнері 

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса:  данный курс направлен на изучение   студентов фольклору русского народа, 

познакомить их с фольклором как искусством слова, ознакомление студентов с особенностями и развитием 
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литературы Древней Руси как целостной и оригинальной художественной системой в ее связях с 

историческими процессами и культурой конкретных эпох 

Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматриваются способы бытования фольклора, жанровая 

классификация фольклора, поэтика фольклора, мифология и фольклор, соотношение истории и фольклора, 

соотношение фольклора и литературы, усвоение основных особенностей древнерусской литературы как 

литературы древней, уяснение глубоких связей литературы Древней Руси с русской историей, литературой и 

культурой Западной Европы, мировой культурой, формирование представления об основных периодах 

развития древнерусской литературы, их особенностях, жанровых системах, наиболее значимых произведениях. 
Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения:  
А) знать содержание классических произведений древнерусской литературы, основы средневековой поэтики, 

жанровую систему, научные труды отечественных медиевистов; В)  самостоятельно анализировать памятники 

древнерусской литературы;  

С) читать памятники на древнерусском языке; 

D) Знать основные признаки фольклорных жанров и этапы их развития,  поэтику произведений устной 

словесности;  

Е) Уметь анализировать тексты фольклорных произведений, видеть отличие фольклора от литературы и их 

взаимосвязь; 

 

5.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің дыбыстық жүйесі және фольклор/Звуковая система казахского, 

русского языка и фольклор 

 

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: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясының теориялық мәселелері, Ежелгі дәуірден 19 ғ. 

дейінгі қазақ әдебиеті 

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, Д, Е) 

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: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиясы, Қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясының 

теориялық мәселелері 

https://pandia.ru/text/category/drevnerusskij_yazik/
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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. 

 
Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Фонетическая  и лексическая система современного русского языка 

Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: Учебный курс «Фонетическая  и лексическая система современного русского языка» 

занимает одно из центральных мест среди базовых специальных дисциплин, формирующих теоретическую 

профессиональную подготовку учителей русского языка и литературы. 

Краткое содержание дисциплины: Данный курс знакомит студентов с лексической системой современного 

русского языка, слушатели должны получить знания о так называемой «внутренней форме слова», о 

внутрисловных и межсловных связях лексических единиц языка, о происхождении слов русского языка, об 

эмоциональной и стилистической окраске слов, об основных признаках слова как единицы лексической 

системы языка. 

Пререквизиты: Введение в языкознание, Русская литература 
Постреквизиты: Древнерусская литература и 18 век, Словообразования и морфология СРЯ 

Ожидаемые результаты обучения: А) Лексическое значение и его компоненты. Лексическая система. В) 

Парадигматические и синтагматические отношения. Многозначность. С) Синонимия, омонимия, амонимия, 

конверсия. D) Классификация лексики с точки зрения ее формирования. Е) Расслоение лексики по сферам 

распространения, по социальному и территориальному признакам.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ фольклористикасының тарихы 

Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш., ф.ғд.,проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани  мәдениеті – фольклорлық 

мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етілді. Халық ауыз әдебиеті – әдеби мұра ғана емес, ата-
бабамыз жүріп өткен жолдың тарихи тағдырын бейнелеген, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін кестелеген асыл 

мұрасы. Ең алдыменен, фольклор мен халық ауыз әдебиеті атауларының мағыналық айырым жігін бірер сөзбен 

ажыратып өтсек, фольклор – халық даналығынан пайда болған асыл дүниелердің жиынтығы болғандықтан 

пәнді жүйелі түрде терең меңгеру мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта 

отырып, оның өзіндік сыр-сипатын танытып, жастарға тағылым беру көзделді. Қазақ халқының ауыз әдебиетін 

жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани  мәдениеті туралы сан-салалы 

зерттеу еңбектерді қамтиды. 

Пререквизиттері: Шетел  тілі, Ұлттық руханият 

Постреквизиттері: Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы, Ежелгі дәуірден 19 ғ. дейінгі қазақ 

әдебиеті 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Халық ауыз әдебиеті ерте заманда   пайда болған халықтың сарқылмас мол 

мұрасының бір түрі. Қазақ халық ауыз әдебиеті – әдеби мұра ғана емес, ата-бабамыз жүріп өткен жолдың 

тарихи тағдырын бейнелеген, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін кестелеген асыл мұрасы. Ең алдыменен, фольклор 

мен халық ауыз әдебиеті атауларының мағыналық айырым жігін бірер сөзбен ажыратып өтсек, фольклор – 

халық даналығынан пайда болған асыл дүниелердің жиынтығы болғандықтан қазақ халық ауыз әдебиеті 

үлгілері мен олардың әдеби маңызы  

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Русская фольклористика 

Автор программы: Идрисова Э.Т. 

Цель изучения курса: дать представление о Русском фольклоре 

Краткое содержание дисциплины:  Данная дисциплина направлена на формирование у студентов базовых 
знаний по русскому  фольклору; умения собирать,анализировать, систематизировать  и использовать 

информацию по актуальным проблемам русской фольклористики. Овладевая основами будущей профессии, 

студенты постигают непреходящие идейно-эстетические и духовно-нравственные ценности истоков русской 

литературы. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература, все дисциплины по специальности 

Постреквизиты: Актуальные проблемы синтаксиса словосочетания и простого предложения,Мировая 

литература 

Ожидаемые результаты обучения: А. должен знать: Общий процесс развития фольклора. Содержание и 

художественную специфику фольклора. Важнейшие фольклорные произведения;В. должен уметь: Понимать 
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вариативную природу фольклора и анализировать его конкретные произведения. Пользоваться научной и 

справочной литературой. Правильно записывать бытующие сегодня фольклорные тексты. .С. должен владеть: 

Навыками анализа фольклорного и литературного текста, знаниями об истории и принципах изучения устного 

народного творчества, приемами текстологического анализа фольклорных жанров. D. должен демонстрировать 

способность и готовность: Совершенствовать и развивать способности к изучению фольклора. Е.Собирать и 

анализировать фольклорные произведения исходя из усвоенных методов и в соответствии с требованиями 

современной науки. 

 

6.1 Модуль - Қазіргі қазақ, орыс тілдері сөзжасамы және әдебиеті/Словообразование современного 

казахского, русского языка и литературы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ежелгі дәуірден және 19 ғасырға дейінгі қазақ әдебиеті  

Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-түркілік әдеби мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел 

билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық 

мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін 

үғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік 
дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен 

тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.  Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен 

байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды. 

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Қазақ фольклористикасының тарихы 

Постреквизиттері: Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы, 20 ғ. және 21 ғ. басындағы 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. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Древнерусская литература и 18 век  

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса:  изучение тенденций, закономерностей, логики и своеобразия развития русской 

литературы как вида искусства в период русского устного народного творчества и древнерусской литературы; 

изучение основных этапов развития литературных закономерностей; исследование текстовых структур 

наиболее знаковых для развития русской литературы изучаемого периода произведений.  

Краткое содержание дисциплины: данный курс знакомит студентов с одним из значимых периодов истории 

русской литературы охватывающим семь веков. История русской литературы рассматривается в нем как одно 
из крупнейших явлений в истории русского народа, которое отметило в своем последовательном развитии ряд 

последовательных изменений, в зависимости общекультурных и исторических в узком смысле факторов. 

«Мифология и древнерусская литература» знакомит студентов с основными особенностями литературы этого 

периода как литературы древней, особенностями жанровой системы, бытования и изучения древних текстов. 

Этот курс является началом русской литературной истории, он предполагает ознакомление с теми научными 

методами, которые помогут воспринимать соответствующие факты и явления. 

Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения: А) знать базовую основу древнерусской литературы, эволюцию 

древнерусской литературы в контексте важнейших исторических событий, наиболее значительные 

произведения указанного периода; В). уметь: анализировать литературные произведения, характеризовать 

основные периоды развития древнерусской словесности в их взаимосвязи с историей России, историей русской 
культуры и историей русского самосознания; С) видеть связь древнерусской литературы с классическими 

произведениями XIX, XX, XXI вв.; D). владеть способностью к обобщению и анализу научной информации, 

способностью критически осмыслять литературоведческие теории и концепции Е) навыками собственно 

литературоведческого анализа художественных произведений. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А.ф.ғ.к., доцент 
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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: Филология негіздері, Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі,  Академиялық жазу 

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  С.қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді игереді; 

D Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; Е .Өз пікірлерін дәлелдей 

алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.  

 

Дублинские дескрипторы: A); B); C); D); E). 
Название дисциплины: Словообразование и морфология современного русского языка  

Автор программы:  Беляева Л.В.  

Цель изучения курса: вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой форме, 

раскрывающей единство языка и речи, словообразовательной системы и словообразовательных 

(номинативных) процессов, системно-структурного и функционального аспектов деривации, развитие 

практических умений и навыков анализа функционального аспектов деривации, развитие практических умений 

и навыков анализа словообразовательных единиц и моделей в системе языка и динамике производства, навыков 

морфемного, словообразовательного, ономасиологического и этимологического анализов, навыков 

семантизации производных слов и их правильного употребления и написания. 

Краткое содержание дисциплины: Морфемика современного русского языка. Соотношение понятий 

«морфема» и «морф». Алломорфы и варианты морфем Классификация морфем. Слово как деривационное 
целое. Понятие основы слова и производности. Непроизводные и производные основы. Содержание терминов 

«производная основа» и «производящая основа» в синхронном и историческом словообразование. Разные 

степени членимости слова. Связанные корни. Производное слово как особая  языковая единица; ее отличие от 

других средств вторичной номинации. Признаки производного слова.Исторические изменения в составе и 

структуре слов. 

Субстантивация как особый способ синхронного словообразования.  

Пререквизиты: Основы филологии, Диалектология и фонетика, Лексика и фразеология. 

Постреквизиты: Синтаксис словосочетания простого предложения, Синтаксис сложного предложения. 

Ожидаемые результаты обучения:  

A) в результате изучения данной дисциплины студенты должны знать словообразовательную систему 

современного русского литературного языка;  
B) уметь выполнять морфемный, словообразовательный, этимологический анализ русского слова;  

C) уметь работать с лингвистической литературой и ориентироваться в современных лингвистических 

направлениях в области морфемики и словообразования;  

D) знать словообразовательные нормы литературного языка; замечать и исправлять ошибки, связанные с 

морфемным составом и образованием слов в русском  языке.  

E) знать основные направления в описании единиц морфемики и словообразования; понимать закономерности 

строения и образования слов в русском языке. 

 

6.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің морфологиясы және әдебиеті/Морфология казахского, русского 

языка и литературы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәнің атауы: Ежелгі және хандық дәуірдегі қазақ әдебиеті тарихы  

Бағдарлама авторы: Тәшімбаева С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тарихының аса бір елеулі кезеңі – қазақ хандығы тұсындағы қазақ сөз 

өнерінің ең бір құдіретті қазынасы – жыраулар поэзиясының жасалғандығымен таныстыру; әдебиет сахнасынан 

жыраулар орын алып, елдік пен ерлік мәселелерін көтере білгендігін көрсету; қазақ атымен аталатын 

әдебиеттің жасай бастаған уақыты қазақ хандығы құрылған уақытпен сабақтастырылатынын ашып 

көрсету.Жыраулық поэзияның көркемдік ерекшелігі, көрнекті өкілдері туралы ғылыми мағлұмат беру. 

Толғаулардың көркемдік ерекшелігі, құрылысы мен құрылымына талдау жасау арқылы ерекшеліктерін 

ажырату. 
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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 фольклористикасының тарихы, Филологияға кіріспе 

Постреквизиттері: 19 ғ.  қазақ әдебиетінің тарихы, Отаршылдық дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы 

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 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Поэтика русской литературы 11-18 вв.  

Автор программы: Беляева Л.В., Свиридова И.И. 

Цель изучения курса:. Данный курс направлен на  определение закономерностей литературного развития, 

тесно связанных с закономерностями исторического процесса, а также выявление эстетической сущности 

древнерусской литературы, подготовившей появление русской литературы нового времени. 

Краткое содержание дисциплины: Периодизация древнерусской литературы. Литература Киевской Руси. 
Литература периода феодальной раздробленности. Литература Московского государства. Литература 16-17 

веков. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература (школьный курс), Основы филологии 

Постреквизиты: словообразование СРЯ, лексика и фразеология 

Ожидаемые результаты обучения: А) Жанровая система (летопись, житие, слово, поучение, повесть, сказание 

и др.). В) Антонимность, вариативность, рукописный характер, поэтика древнерусских памятников.  С) 

Шедевры древнерусской литературы. D. Знать основные признаки фольклорных жанров и этапы их развития,  

поэтику произведений устной словесности; Е владеть умениями адекватно воспринимать литературоведческие 

доклады и выступления, квалифицированно оценивать факты литературной жизни; 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясының теориялық мәселелері 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін 

ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең 

қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер қарастырылады: 

тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық 

ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз), 

қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексика- 

грамматикалық топтары. 

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: Филологияға кіріспе, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Қазақ тілі синтаксисінің теориялық мәселелері   

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік, 

тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді 

игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;  Д.Өз пікірлерін дәлелдей 

алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Проблемы словообразования и морфология русского языка  
Автор программы: Беляева Л.В., Свиридова И.И. 

Цель изучения курса:. Основной целью дисциплины « Проблемы словообразования и морфологии русского 

языка » является формирование у студентов теоретических знаний о словообразовании и морфологии   

русского языка. 

Краткое содержание дисциплины: Исходя из данной цели, выделяются следующие задачи: 1) сформировать 

целостное представление о словообразовании  и морфологии современного русского языка; 2) ознакомить 

студентов с приёмами и методами научных филологических исследований 3) научить анализировать языковой 

материал; 4) совершенствовать умение самостоятельно мыслить. 

Пререквизиты: Русский язык (школьный курс), русская литература (школьный курс), Основы филологии 



64 

Постреквизиты: словообразование СРЯ, лексика и фразеология 

Ожидаемые результаты обучения:  
А) Морфемика современного русского языка.  Понятие основы слова и производности. В) Непроизводные и 

производные основы. Содержание терминов «производная основа» и «производящая основа» в синхронном и 

историческом словообразование. С)  Разные степени членимости слова. Связанные корни. Д) Производное 

слово как особая  языковая единица; ее отличие от других средств вторичной номинации. Признаки 

производного слова. Е) Исторические изменения в составе и структуре слов. 

 

6В01705 –Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті 

 

2(3) курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 

 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

 

 

Пәндер коды 

 

 

Пәндер атауы 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д
и

т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 

4.1. Модуль - Инклюзивті 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 Инклюзивті білім беру 2 5 

БП ЖК 
KOTAOTsR 

2201 

Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 
3 4 

ЖББП ТК КZHLA 2102 Қазақ жазуы және латын әліпбиі   3 3 

4.2. 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 Инклюзивті білім беру 2 5 

БП ЖК 
KOTAOTsR 

2201 

Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық 

ресурстар 
3 4 

ЖББП ТК AA 2102 Академиялық адалдық 3 3 

5.1 Модуль - Қазіргі қазақ, орыс тілдері, бағалаудың өлшемдік технологиялары  және халық ауыз 

әдебиеті/ /Современный казахский, русский языки, критериальное оценивание и устная народная 

литература, 23 академиялық кредит 

БП ТК FD2203 Фонетика и основы лексикологии, фразеологии СРЯ   3 5 

БП ТК BOT 2204 Бағалаудың өлшемдік технологиялары  3 5 

БП ТК KKTFL 2205 Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 3 3 

БП ТК 
RUNT 

DRL2206 

Русское устное народное творчество и  древнерусская 

литература 
3 3 

КП ЖК НАА 2307 Халық ауыз әдебиеті 3 5 

КП  Педпрактика 3 2 

5.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, фольклор және 

критериалды бағалау/ /Звуковая система и лексикология казахского, русского языков, фольклор и 

критериальное оценивание, 23 академиялық кредит 

БП ТК FSD2203 Фонетическая  система и лексикология СРЯ 3 5 

БП ТК KBT 2204 Критериалды бағалау технологиялары 3 5 

БП ТК 
KKTDZhL 

2205 
Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы 3 3 

БП ТК RLF2206 Русская   литература    11-18 вв. и фольклор 3 3 

КП ЖК НАА 2307 Халық ауыз әдебиеті 3 5 

КП  Педпрактика 3 2 

6.1 Модуль - ЖББ бойынша оқыту әдістемесі және қазақ, орыс әдебиеті /Методика преподования языка 

по программе обнавленного содержания и казахская, русская литература, 14 академиялық кредит 

БП ТК KTJBBOB 2208 Қазақ тілін ЖББ бойынша оқыту әдістемесі 4 5 

БП ТК EDKA 2209 Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті 4 5 

БП ТК RL2210 Русская литература ХІХ-ХХ вв. 4 4 

6.2 Модуль - Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі және әдебиет тарихы/Профессиональная компетенция 

учителя и история литературы, 14 академиялық кредит 

БП ТК KTMKK 2208 ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі 4 5 

БП ТК KFT 2209 Қазақ фольклористикасының тарихы 4 5 

БП ТК IRL2210 История русской литературы (ХІХ -ХХ вв.) 4 4 
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7.1  Модуль - Сөзжасам және академиялық жазу /Словообразование и академическое письмо, 16 

академиялық кредит 

БП ТК KKTSМ 2211 Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 4 5 

БП ТК SM2212 Словообразование и морфология СРЯ 4 5 

KП ЖК Azh 2313 Академиялық жазу 4 6 

7.2  Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің сөзжасам мәселелері және академиялық жазу /Проблемы 

словообразования казахского, русского языков и академическое письмо, 16 академиялық кредит 

БП ТК 
KTMUSTM 

2211 

Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру 

мәселелері 
4 5 

БП ТК ОMPS2212 Основы  морфологии  и  проблемы словообразования СРЯ 4 5 

KП ЖК Azh 2313 Академиялық жазу 4 6 

 

4.1. Модуль - Инклюзивті білім беру, цифрлық ресурстар, менеджмент және қазақ жазуы/Инклюзивное 

образование, цифровые ресурсы, менеджмент и казахская письменность 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент 
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі 

заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру,  оның жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық-коммуникативтік, пән 

бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере білу, 

әлеуметтік-еңбек құзыреттілігі,теориялық білімді игеріп,практикалық дағды алуы керек. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы 

мен морфологиясы 

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: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру   
Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты–инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін 

мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық кәсіби әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзіреттіліктерді 

болашақ педагогтардың бойына қалыптастыру және дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Курс пәні, мақсаты және міндеттері. Негізгі түсініктер. Инклюзивті білім 
берудің ұстанымдары. Қазақстандағы инклюзивті білім беру. Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім 

берудің нормативті-құқықтық негіздері. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы 

мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім берудің негізгі идеялары мен түсініктерін біледі; В)Білім 

беру мекемелерінде инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастырудың құралдары мен негізгі әдістерін 

меңгереді; С)Инклюзивті білім берудің жалпы әдістемелік ұсыныстарын игереді; D)Жалпы орта мектеп 

жағдайында білім беруді интеграциялауды тиімді құра біледі; Е)Оқу және арнайы әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс жасау дағдысын игереді. 

 
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: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы 

мен морфологиясы 
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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 Д) цифрлық сауаттылығы қалыптасқан тұлғаны 

қалыптастыру Е)  электрондық оқыту жүйесінің платформаларымен жұмыс жасау деңгейі қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ жазуы және латын әліпбиі 

Бағдарлама авторы: Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі 

мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ 

әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен 

жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, 

графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография мәселелері. Қазіргі 

орфографияның теориялық  мәселелерінің шешімдері туралы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық  лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  

әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық   

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография,  қазіргі орфографияның теориялық 
ерекшеліктері туралы   біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу, 

түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық   таңба мен фонема 

арасындағы заңдылықтар, қазіргі  орфоэпия мен  орфографияның теориялық  ерекшеліктерін танып,  

практикалық талдау  жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу 

ерекшеліктері,  көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық   

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен  орфография, қазіргі орфографияның теориялық  

мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу  т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту  құзыреттілікке қол жеткізіледі; 

 

4.2. Модуль - Академиялық адалдық және менеджмент/Академическая честность и менеджмент 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 
Постреквизиттері: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзіреттілігі, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы 

мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

5.1 Модуль - Қазіргі қазақ, орыс тілдері, бағалаудың өлшемдік технологиялары  және халық ауыз 

әдебиеті/ /Современный казахский, русский языки, критериальное оценивание и устная народная 

литература 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е.) 

Наименование дисциплины: Фонетика и основы лексикологии, фразеологии СРЯ 

Автор программы:Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: данный курс направлен на изучение разделов лексики, фонетики и фразеологии 

Краткое содержание дисциплины: слово как лексическая единица. Аспекты его изучения. Лексическое 

значение и его компоненты. Лексическая система. Парадигматические и синтагматические отношения. 

Многозначность. Синонимия, омонимия, амонимия, конверсия. Классификация лексики с точки зрения ее 

формирования. Расслоение лексики по сферам распространения, по социальному и территориальному 
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признакам. Разделы лексикографии. Этапы развития русской фразеологической науки. Активные процессы в 

современной русской лексике и фразеологии. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика СРЯ 

Постреквизиты: Морфология современного русского языка, словосочетание и синтаксис простого 

предложения 

Ожидаемые результаты обучения: A. иметь представление о варьировании речи в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. B. использовать на практике знания о специфике подачи теоретического и дидактического 

материала в школьных учебниках и научно-популярной литературы для школьников. С. владеть умениями 
грамотно проверять письменные работы учащихся;D. владеть  всеми видами речевой деятельности; Е. владеть 

умениями обучать русскому языку в школе. 

 

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; 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі 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. 

 

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, 

қарсы мәндес фразеологизмдер, тұлғалас фразеологизмдер, көп мағыналы фразеологизмдер, мақал-мәтелдер) 

туралы теориялық білімдері болуы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі 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. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Русское устное народное творчество и древнерусская литература  

Автор программы: Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса:  данный курс направлен на изучение   студентов фольклору русского народа, 

познакомить их с фольклором как искусством слова, ознакомление студентов с особенностями и развитием 



68 

литературы Древней Руси как целостной и оригинальной художественной системой в ее связях с 

историческими процессами и культурой конкретных эпох 

Краткое содержание дисциплины: в курсе рассматриваются способы бытования фольклора, жанровая 

классификация фольклора, поэтика фольклора, мифология и фольклор, соотношение истории и фольклора, 

соотношение фольклора и литературы, усвоение основных особенностей древнерусской литературы как 

литературы древней, уяснение глубоких связей литературы Древней Руси с русской историей, литературой и 

культурой Западной Европы, мировой культурой, формирование представления об основных периодах 

развития древнерусской литературы, их особенностях, жанровых системах, наиболее значимых произведениях. 
Пререквизиты: Русская литература (школьный курс), Основы филологии. 

Постреквизиты: Русская литературы 18 века, Русская литературы 19 века,  

Ожидаемые результаты обучения:  
А) знать содержание классических произведений древнерусской литературы, основы средневековой поэтики, 

жанровую систему, научные труды отечественных медиевистов; В)  самостоятельно анализировать памятники 

древнерусской литературы;  

С) читать памятники на древнерусском языке; 

D) Знать основные признаки фольклорных жанров и этапы их развития,  поэтику произведений устной 

словесности;  

Е) Уметь анализировать тексты фольклорных произведений, видеть отличие фольклора от литературы и их 

взаимосвязь; 

 
Дублин дескрипторлары А); В); С); Д); Е). 

Пәннің атауы Халық ауыз әдебиеті 

Бағдарлама авторы Ұлықпанова Ә.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты 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 Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 
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, жан-

жақты 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; 

 

5.2 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, фольклор және критериалды 

бағалау/ /Звуковая система и лексикология казахского, русского языков, фольклор и критериальное 

оценивание 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, E) 

Наименование дисциплины: Фонетическая система и лексикология СРЯ  

Автор программы: Свиридова И.И. 

Цель изучения курса: теоретическая и практическая интерпретация вопросов, посвященных анализу 

фонетической системы  русской речи, ее интонационной структуры, графического и орфографического 

оформления с учетом современных норм и вариативности ;своеобразие диалектов русского языка 

Краткое содержание дисциплины: История становления диалектологии как науки. Связь диалектологии с 

другими лингвистическими дисциплинами. Диалектное членение русского языка в его наречиях. 

Северновеликорусское наречие. Южновеликорусское наречие. Среднерусские говоры. Классификация 

говоров.Типы лексических диалектизмов. Состав лексики русских говоров. Семантические группы диалектных 

слов. Фонетика СРЯ. Артикуляционная классификация гласных звуков. Артикуляционная классификация 

согласных звуков. Акустическая классификация гласных звуков. Акустическая классификация согласных 
звуков. Видоизменения звуков в речевом потоке. Фонема как минимальная линейная единица звуковой 

системы языка. Сильные и слабые позиции согласных и гласных фонем  Нормы современного русского 

литературного произношения. Орфоэпические нормы в области гласных и согласных звуков. Русский алфавит. 

Основные разделы русской орфографии. 

Пререквизиты: Основы филологии. 

Постреквизиты: Современный русский язык,  Стилистика , Общее языкознание. 

Ожидаемые результаты обучения: 

А.иметь представление  о своеобразии диалектов современного русского языка, о ключевых понятиях 

диалектологии;  о фонетической системе современного русского языка в наиболее  устойчивой интерпретации, 

https://pandia.ru/text/category/drevnerusskij_yazik/
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отражающей как  лингвистические  традиции , так и  новые  общепринятые взгляды, представляющие наиболее 

полное и глубокое  понимание языка и его функционирования; В. уметь демонстрировать знание и понимание 

теоретических положений диалектологии;   использовать на практике  знание  фонетических процессов, 

происходящих в звуковой системе языка; С. уметь  описывать фонетические явления и процессы, записывать 

звучащую речь,  выделять разные типы диалектизмов, уметь определять признаки аканья и оканья; D. Владеть 

навыками выявления фонетических, морфологических,  лексических и синтаксических особенностей говоров 

русского языка; квалифицированного фонетического анализа  фактов современного русского литературного  

языка;  употребления  лингвистической терминологии при анализе фонетических  единиц. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Критериалды бағалау технологиялары  

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларға оқыту нәтижесін бағалаудың қазіргі құралдары, білім беру 

процесіндегі бағалаудың орны менн ролі, критериалдық бағалау технологиясының моделі жайында түсінік 

беру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу үдерісі келесі кәсіби құзыреттілікті  қалыптастыруға және дамытуға  

бағытталған: оқу-тәрбие үдерісін  модельдей алады және оқыту тәжірбиесіндеоны жүзеге асыруға дайын; 

ақпараттарды қабылдау, сақтау, өңдеудің негізгі әдістерін,тәсілдерін және құралдарын қолданады, 

компьютермен жұмыс істеу дағдысы қалыптасқан, оның ішінде ауқымды компьютерлік желіні жетік меңгерген; 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Ұлттық руханият 
Постреквизиттері: Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі 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. 

 

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 лексикологиясы 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: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен 

түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөніндегі 

мәселелер  туралы талдау жасай біледі;   В. Қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі сингармонизм, дыбыстар үндестігі, 

графика, әріп және әліпби, орфоэпия және орфография туралы практикалық талдау жасай алады; С.Сөздердің 
жасалу тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды, сөз тудыру тәсілдерін меңгереді. D.Сөз 

тұлғалары, сөз таптастыру принципі, сөз таптары туралы және оның лексика-семантикалық сипаттарын туралы 

мағлұмат алады. 

 

Дублинские дескрипторы: (А, В, С, D, Е) 

Наименование дисциплины: Русская литература 11- 18 вв. и фольклор 

Автор программы: Идрисова Э.Т.,.Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса: определение закономерностей литературного развития, тесно связанных с 

закономерностями исторического процесса, а также выявление эстетической сущности древнерусской 

литературы, подготовившей появление русской литературы нового времени. 

Краткое содержание дисциплины: периодизация древнерусской литературы. Литература Киевской Руси. 

Литература периода феодальной раздробленности. Повести Куликовского цикла. Литература Московского 
государства. Литература 16-17 веков. Жанровая система (летопись, житие, слово, поучение, повесть, сказание и 

др.). Антонимность, вариативность, рукописный характер, поэтика древнерусских памятников. Шедевры 

древнерусской литературы. 

Пререквизиты:   Введение в литературоведение, русское устное народное творчество 

Постреквизиты: Русская литература ХІX века, русская литература ХХ века  

Ожидаемые результаты обучения: А. Понимать специфику литературы, научные принципы анализа 

художественного произведения; В. Использовать на практике способности  к оценке литературных явлений, 

верно анализировать художественный текст;  
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С. Иметь способность давать собственную оценку литературным текстам на основе выявления авторской 

оценки в них; D. Владеть умениями адекватно воспринимать литературоведческие доклады и выступления, 

квалифицированно оценивать факты литературной жизни; Е. Владеть умениями работать  с современной 

научной литературой, словарями, справочниками; углублять и обогащать знания по теории литературы, 

опираясь на знакомство с историей русской и зарубежной литератур. 

 

6.1 Модуль - ЖББ бойынша оқыту әдістемесі және қазақ, орыс әдебиеті /Методика преподования языка 

по программе обнавленного содержания и казахская, русская литература 

 

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  әдіс-тәсілдерін  қамтиды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілін ЖББ оқыту» - тарихы терең; ғылыми-теориялық тұжырымдары мен 

заңдылықтары қалыптасқан; әдіснамалық негізі белгіленген; өзіндік ұстанымдары мен ережелері анық; білім 

беру мен ілімді игерудің дәстүрлі әдістерімен қоса жаңа технологияның түрлерін де зерттеп – зерделейтін 

ғылым.Бұл жүйе бойынша студенттер қазақ тіліне арналған білім стандарттары, оқу бағдарламалары, 
оқулықтар мен оқу құралдары және оқу-әдістемелік құралдармен танысып, бағыт алады. 

Пререквизиттері: Критериалды бағалау технологиялары, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен 

лексикологиясы 

Постреквизиттері: Қазақ тілін оқытудың интерактивті әдістері, Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік 

технологиясы 

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: Ежелгі дәуір әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-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, Қазақ жазуы және латын әліпбиі 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті 

әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау, хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ киізге көтеру; B) 

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. 

C) Қазақ ақын-жазушыларының шешендік сөз саптаулары; D) шешендік сөздердің түрлері, жіктелу мәселесі; E) 

Шешендік арнау, толғау, дау және оның түрлері; 

 
Дублинские дескрипторы: (А, В, С,D, E) 

Наименование дисциплины: Русская литература XIX-XX века 

Автор программы: Идрисова Э.Т, Коробкова Т.В. 

Цель изучения курса. Изучить произведения русской классической литературы первой и второй половины 

ХIХ-XX века в художественно-теоретическом аспекте, биографии и творческий путь писателей и поэтов, 

изучить основнуюи специальную литературу по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «Русская литература XIX-XX века» является базовой 

дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 
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литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-

литературные курсы русской литературы от древнерусской до ХVIII века, зарубежных литератур от античной 

до ХVIII века, методика преподавания литературы. Курс русской литературы XIX-XX века имеет 

теоретическую и практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы 

XIX-XX века, о творческом пути писателей и поэтов XIX-XX века, об общественно-литературной ситуации, ее 

изменениях в течение XIX-XX века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает 

навыки литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса    
представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало XIX-

XX века до вопросов, освещающих конец века. 

Пререквизиты: Введение в литературоведение, Древнерусская литература, Русская литература 18 века. 

Постреквизиты: Русская литература XX в., Теория литературы. 

Ожидаемые результаты обучения: А. Знания о периодизации и особенностях развития русской поэзии и 

прозы ХIХ века; В. Биографии и творческом пути выдающихся писателей, о творческой истории выдающихся; 

С. Крупнейших произведений этого периода; D. Умения по владению основными теоретическими понятиями, 

которые необходимы дляанализа художественного текста; Е. Знание проблем, традиции и новаторства, 

целостности литературного процесса, 

вырабатываются навыки по составлению устного и письменного отзыва о литературном произведении, навыкив 

различных видах анализа художественного текста, навыки по составлению тезисов, конспектов, по отбору 

материала.  
 

6.2. Модуль - Мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі және әдебиет тарихы/ Профессиональная компетенция 

учителя и история литературы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнің атауы: ХХІ ғасырдағы қазақ тілі мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Қазақ тілі мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен оқуда жаңа әдіс-тәсілдерді 

пайдалануарқылы оқыту тиімділігін арттыруда мұғалімнің құзыреттілігін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа7модулі мен оны тілді оқытудың 

тиімділігінарттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша 
әдіс-тәсілдерін пайдалану. 

Пререквизиттері:Критериалды бағалау технологиялары, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік 

технологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін түсіну,В) 

оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру немесе жақсарту мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін 

ұғынуы, С) кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі Д) 

сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып Е) түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі 

көзқарастарын, сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды. 

 

Дублин дескрипторлары (A, B, C, D, E) 
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: Халық ауыз әдебиеті, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері, Жұбановтану 

 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 әдебиеті - 

әр халықтың заман, қоршаған орта, өмір туралы тағылымды танымдарын ұрпаққа танытату; Е) қазақ халқының 

ауыз әдебиетінен мол мағлұмат беру; 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: История русской литературы XIX-XX века 

Автор программы: Коробкова Т.В. 
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Цель изучения курса: данный курс направлен на освоение русской классической литературы XIX-XX  века в 

художественно-теоретическом аспекте, биографий и творческого пути писателей и поэтов данного периода, 

изучение основной и специальной литературы по проблемам курса.  

Краткое содержание дисциплины: Дисциплина «История русской литературы XIX-XX века» является 

базовой дисциплиной историко-литературного курса в системе дисциплин, предусмотренных учебным планом 

подготовки специалистов-филологов в высшем учебном заведении и продолжает знакомство с 

литературоведческими дисциплинами, рассматривая его во взаимосвязи с такими областями 

литературоведческой науки, как устное народное творчество, введение в литературоведение, историко-
литературные курсы русской литературы от древнерусской до 19 века. Курс русской литературы 19 века имеет 

теоретическую и практическую направленность: дает представление о произведениях классической литературы 

19 века, о творческом пути писателей и поэтов 19 века, об общественно-литературной ситуации, ее изменениях 

в течение 19 века, прививает умение критически осмысливать материал, вырабатывает навыки 

литературоведческого анализа и характеристики произведений литературы. Модули и темы курса    

представляются последовательно от системного изложения теоретических вопросов, освещающих начало Х1Х 

века до вопросов, освещающих конец века  

Пререквизиты: «Введение в литературоведение», «Русская литература 11-18 веков»,  

Постреквизиты: «Русская литература 20 века», «Теория литературы» 

Ожидаемые результаты обучения: А. знать основные закономерности развития русской литературы 19-20 

века, особенности русского классицизма и сентиментализма, творчество выдающихся писателей 19-20 века, 

программные художественные тексты.B. знать методы и направления, характерные для русской литературы; C. 
творческое наследие крупнейших русских писателей; D. уметь характеризовать своеобразие поэтического 

произведения и творчества писателя в целом; E. уметь анализировать поэтические произведения. 

 

7.1  Модуль - Сөзжасам және академиялық жазу/ Словообразование и академическое письмо 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А.,ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін 

ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең 

қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер қарастырылады: 
тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық 

ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз), 

қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексика- 

грамматикалық топтары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз 

таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика 

семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму 

үрдісін меңгеру 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Қазақ жазуы және латын әліпбиі                                                                 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің мәселелері, 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;  Д.Өз пікірлерін дәлелдей 

алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.  

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Название дисциплины:  Словообразование и морфология современного русского языка  

Автор программы:  Беляева Л.В.  

Цель изучения курса: вооружение студентов теорией словообразования, в непротиворечивой форме, 

раскрывающей единство языка и речи, словообразовательной системы и словообразовательных 

(номинативных) процессов, системно-структурного и функционального аспектов деривации, развитие 

практических умений и навыков анализа функционального аспектов деривации, развитие практических умений 
и навыков анализа словообразовательных единиц и моделей в системе языка и динамике производства, навыков 

морфемного, словообразовательного, ономасиологического и этимологического анализов, навыков 

семантизации производных слов и их правильного употребления и написания. 

Краткое содержание дисциплины: Морфемика современного русского языка. Соотношение понятий 

«морфема» и «морф». Алломорфы и варианты морфем Классификация морфем. Слово как деривационное 

целое. Понятие основы слова и производности. Непроизводные и производные основы. Содержание терминов 

«производная основа» и «производящая основа» в синхронном и историческом словообразование. Разные 

степени членимости слова. Связанные корни. Производное слово как особая  языковая единица; ее отличие от 
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других средств вторичной номинации. Признаки производного слова.Исторические изменения в составе и 

структуре слов. 

Разграничение понятий «исторические изменения» и «морфонологические процессы» в словообразовательной 

структуре слова.Морфонологические особенности словообразования.Деривация как процесс производства слов 

по словообразовательным моделям. Понятие производящего слова и производящей основы. Морфотактика как 

учение о валентности морфем. Синтагматический аспект словообразования и сочетаемости свойства морфем. 

Закономерности, регулирующие сочетаемость морфем. Разного рода ограничения, действующие при 

объединении словообразовательных морфем в слове: семантические, словообразовательные, формальные, 
стилистические, лексические. Дериватология как самостоятельный раздел словообразования. Способы 

словообразования. Значение термина «способ словообразования» в синхронном и диахронном 

словообразовании. Понятие форманта.Морфологические способы словообразования. Неморфологические 

способы словообразования. Аффиксальные способы: суффиксация, префиксация, аффиксально-префиксальный 

способ, нулевая суффиксация. Безаффиксные способы: чистое сложение, сращение, аббревиация, усечение 

производящей основы по аббревиатурному способу. Субстантивация как особый способ синхронного 

словообразования. Разграничение способов синхронной и диахронической деривации (лексико-семантический, 

лексико-синтаксический и морфолого-синтаксический). Строение системы синхронного словообразования. 

Единицы системы: производное слово, словообразовательная пара, словообразовательная цепь, 

словообразовательная парадигма, словообразовательное гнездо. Словообразовательное значение. Его отличие 

от значения лексического и грамматического. Проблема описания словообразовательного значения. Проблема 

наличия в семантике производного слова формально не выраженных элементов значения. Основные 
словообразовательные значения и их регулярные разновидности. Понятие «словообразовательная категория». 

Словообразовательные типы и модели. Признаки, формирующие словообразовательные типы. Синтаксическая 

и лексическая деривация. Активные процессы, характеризующие словообразование современного русского 

языка.  

Слова реальные и слова потенциальные. Окказиональное словообразование. 

Морфемный, словообразовательный и этимологический анализ слов. 

Пререквизиты: Русская   литература    11-18 вв. и фольклор, Фонетическая  система и лексикология СРЯ 

Постреквизиты: Синтаксис простого  и сложного  предложения, Синтаксис современного русского языка 

Ожидаемые результаты обучения: A) в результате изучения данной дисциплины студенты должны знать 

словообразовательную систему современного русского литературного языка;  

B) уметь выполнять морфемный, словообразовательный, этимологический анализ русского слова;  
C) уметь работать с лингвистической литературой и ориентироваться в современных лингвистических 

направлениях в области морфемики и словообразования;  

D) знать словообразовательные нормы литературного языка; замечать и исправлять ошибки, связанные с 

морфемным составом и образованием слов в русском  языке.  

E) знать основные направления в описании единиц морфемики и словообразования; понимать закономерности 

строения и образования слов в русском языке. 

 

Дублин дескрипторлары (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 
таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 

берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 

Пререквизиттері: Қазақ жазуы және латын әліпбиі, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы     

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 

анықтауы; Д) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық ережелерінің 

сақталуы. 

 

7.2  Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің сөзжасам мәселелері және академиялық жазу/ Проблемы 

словообразования казахского, русского языков и академическое письмо 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері  

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. 

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 
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туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және 

сөздердің лексика- грамматикалық топтары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз 

таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Сөз тудырудың теориялық мәселелерін, сөз тудыру тәсілдерін меңгерту. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 

мен лексикологиясы 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

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. 

 

Дублинские дескрипторы: (A, B, C, D, E) 

Наименование дисциплины: Основы морфологии и  проблемы словообразования современного русского 

языка 

Автор программы: Садретдинова Т.А. 
Цель изучения курса: Дать описание морфологической системы современного русского языка в наиболее 

устойчивой и проверенной практикой преподавания научной интерпретации. Раскрыть содержание раздела 

«Основы морфологии современного русского языка» на основе единой грамматической концепции и единого 

метода описания, ориентированного на нужды обучения русскому языку в школе. 

Краткое содержание дисциплины: «Основы морфологии СРЯ» - наиболее сложный и важный раздел курса 

«Современного русского литературного языка», который описывает грамматическую природу слова. Основная 

задача морфологии – изучение грамматических свойств слова. В морфологию включается учение о частях речи, 

как о лексико-грамматических классах слов. В морфологию включается учение о частях речи, как о лексико-

грамматических классах слов. Программа по морфологии современного русского языка состоит из введения и 

основной части, в которой рассматриваются узловые вопросы морфологии.  Таким образом, в процессе 

изучения данного курса осуществляется формирование устойчивого интереса к выявлению специфики 
изучаемых явлений и процессов, установлению взаимодействия традиций и новаций, определению 

национального своеобразия русского языка. 

Пререквизиты:   Введение в языкознание, фонетика, лексикология, практический курс русского языка, 

словообразование. 

Постреквизиты: Синтаксис, стилистика, основы культуры речи, общее языкознание, историческая 

грамматика. 

Ожидаемые результаты обучения: А.знать об особенностях морфологической системы современного 

русского литературного языка;В. знать концептуальные основы курса в контексте следующих понятий: 

грамматические значения, грамматические формы, способы и средства формообразования в русском языке, 

части речи и принципы их классификации, явление переходности в системе частей;С. описывать и 

анализировать морфологическую систему русского языка, выполнять морфологический анализ;D. иметь 
навыки сопоставительного анализа при выявлении морфологических особенностей слов, принадлежащих к 

разным частям речи; E. владетьосновными методами и приемами исследовательской и практической работы в 

области морфологии. 

 

6В01705 –Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті 

 

2(2) курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 
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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 
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БП  ТК РM 1211 Педагогикалық менеджмент 2 6 

КП  ТК KTMUSTM 

1312 

Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру 

мәселелері 

2 4 

БП  ТК 
ОTMUSTM 

2201 

Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру 

мәселелері 
3 6 

5.1 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің синтаксисі/Синтаксис казахского, русского языка, 10 академиялық 

кредит 

КП  ТК KKTS 2302 Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 3 5 

КП  ТК KОТS 2303 Қазіргі орыс тілінің синтаксисі 3 5 

5.2 Модуль - Қазіргі қазақ және орыс тілдері синтаксисі мәселелері/Синтаксические проблемы 

современного казахского и русского языка, 10 академиялық кредит 

КП  ТК 
KKTZhKSS 

2302 
Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 3 5 

КП  ТК 
KОTZhKSS 

2303 
Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 3 5 

6.1  Модуль - Қазақ, орыс әдебиеті, және жалпы тіл білімі/Казахская, русская литература и 

общееязыкознание, 13 академиялық кредит 

КП ЖK JTB 2304 Жалпы тіл білімі 3 4 

KП  ТК GKA 2305 ХIХ-ХХ ғғ. қазақ әдебиеті 3 5 

KП  ТК GОА 2306 ХІХ-ХХ ғғ. орыс әдебиеті 3 4 

6.2  Модуль -Қазақ, орыс әдебиетінің тарихы және жалпы тіл білімі/ История литературы казахского и 

русского языка и общееязыкознание, 13 академиялық кредит 

КП ЖK JTB 2304 Жалпы тіл білімі 3 4 

КП  ТК KAT 2305 Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ.) 3 5 

КП  ТК ОАТ 2306 Орыс әдебиеті тарихы (ХІХ -ХХ ғғ.) 3 4 

7.1 Модуль - Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқыту әдістемесі және академиялық жазу /Методика 

преподования казахского, русского языка и литературы, академическое письмо, 17 академиялық 

кредит 

КП ЖK Azh 2307 Академиялық жазу 3 5 

БП TK KAOIA 2208 Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 4 4 

КП ЖК OTAOA 2309 Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 4 3 

КП  Педпрактика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

7.2 Модуль - Тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесінің жаңа технологиялары және академиялық жазу/ 

Новые технологии в методике преподования языка и литературы и академическое письмо, 17 

академиялық кредит 

КП ЖK Azh 2307 Академиялық жазу 3 5 

БП TK KAOJT 2208 
ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 
4 4 

КП ЖК OTAOA 2309 Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 4 3 

КП  Педпрактика 4 2 

БП  Дипломалды практика 4 5 

 

4.1 Модуль - Морфология және білім берудегі менеджмент/Морфология и менеджмент в образовании 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы:  Беляева Л.В.  
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді сөзжасам теориясымен, қарама-қайшы емес формада, тіл мен тіл 

бірлігін ашатын, сөзжасам жүйесі мен сөзжасам (номинативті) үдерістерін, деривацияның жүйелік-

құрылымдық және функционалдық аспектілерін, деривацияның функционалдық аспектілерін талдаудың 

практикалық дағдылары мен дағдыларын дамыту, тіл жүйесіндегі және өндіріс динамикасындағы сөзжасам 

бірліктері мен модельдерін талдаудың практикалық дағдыларын, морфемдік, сөзжасам, ономастологиялық және 

этимологиялық талдаулардың дағдыларын дамыту., туынды сөздерді семантизациялау және оларды дұрыс 

қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі орыс тілінің морфемикасы. "Морфема" және "морф" ұғымдарының 

арақатынасы. Алломорфтар мен морфемдердің нұсқалары морфемдердің жіктелуі. Сөз деривациялық тұтас. Сөз 

және туынды негіздері ұғымы. Туынды емес және туынды негіздер. "Туынды емес" және "туынды негіз" 

терминдерінің мазмұны синхронды және тарихи сөзжасам. Сөздің әртүрлі дәрежесі. байланысты тамыры.  

Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен 
фразеологиясы 
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Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер қазіргі орыс әдеби тілінің 

сөзжасам жүйесін білуі керек; B.орыс тілінің морфемдік, сөзжасам, этимологиялық талдауын жасай білуі керек; 

C. лингвистикалық әдебиетпен жұмыс істей білуі және морфемика және сөзжасам саласындағы қазіргі заманғы 

лингвистикалық бағыттарда бағдарлай білуі керек; D. әдеби тілдің сөзжасам нормаларын білуі; орыс тіліндегі 

морфемдік құраммен байланысты қателерді байқай білуі және түзете білуі керек. E. морфемика және сөзжасам 

бірліктерінің сипаттамасында негізгі бағыттарды білу; орыс тіліндегі сөздердің құрылысы мен түзілу 
заңдылықтарын түсіну. 

 

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:  Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері 

Бағдарлама авторы:  Беляева Л.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: морфологияның өзекті мәселелері қазіргі орыс әдеби тілінің морфологиясын 

тереңдете оқыту курсы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі орыс әдеби тілінің морфологиялық жүйесі. Сөйлеу бөліктері және оларды 

жіктеу принциптері. Орыс тілінің грамматикалық маңызы мен грамматикалық категориялары. Сөйлеу 
бөліктерін қалыптастыру және қолдану ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен 

фразеологиясы 

Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ауызша және жазбаша сөйлеуде дәлелді сөздерді қолдана білу, олардың 

мәндерін сөзжасау түсініктерін құру; В. практикада туынды сөздерді құрастыру дағдыларын қолдану; С. 

әртүрлі түрдегі морфемдік және сөзжасам сөздіктерін қолдану қабілеті болу, студенттердің орфографиялық 

сауаттылығын жетілдіруге ықпал ету; D. теориялық мәліметтерді практикада қолдану дағдысын меңгеру: әр 

түрлі сөйлеу бөліктерін сауатты морфологиялық талдау, тест түрінде оқыту тапсырмаларын орындау; E. жеке 

оқу материалдарын талдаудың дағдылары мен қабілеттіліктерін меңгеру; лингвистикалық талдаудың 
құрылымдық-семантикалық және функционалдық-коммуникативтік әдістерінің көмегімен нақты тілдік 

материалды талдау. 

 

5.1 Модуль - Қазақ, орыс тілдерінің синтаксисі/Синтаксис казахского, русского языка 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф. ғ. к., доцент 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  Қазіргі  қазақ  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  әбден  зерттеліп  

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға 

қабілеттілігі  және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің 

сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Қазақ тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас 

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В. 

Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне 

қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен 

қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. D. 

Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын 
жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті 

білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е. Лингвомәдени құзыреттілік студенттің 

әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Беляева Л.В. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі  орыс  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  әбден  зерттеліп  

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас жасауға 

қабілеттілігі  және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен 

фразеологиясы 

Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 
технологиялары 

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 С) Тілдік бірліктерді 

дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен қолдана білуі Д) Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды 

өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын жаңа жағдайда қолдануы Е) Лингвомәдени 

құзыреттілік студенттің әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы 

белгілі бір мақсат үшін бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады. 

 

5.2 Модуль - Қазіргі қазақ және орыс тілдері синтаксисі мәселелері/Синтаксические проблемы 

современного казахского и русского языка 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі  қазақ  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  әбден  зерттеліп  

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға 

қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі қазақ тілінің 

сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 
технологиялары  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас 

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В. 

Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне 

қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен 

қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. D. 

Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын 

жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті 

білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е. Лингвомәдени құзыреттілік студенттің 

әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Коробкова Т.В. 

Курсты оқытудың мақсаты:  Қазіргі  орыс  тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксистік  жүйесін  

ғылымда  әбден  зерттеліп  тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл 

нормасын игеруіне көмектесу; болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға 

қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі орыс тілінің 

сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 
технологиялары 

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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әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады.  

 

6.1  Модуль - Қазақ, орыс әдебиеті, және жалпы тіл білімі/Казахская, русская литература и 

общееязыкознание 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі 

Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т. ф.ғ.к., доцент 
Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен 

кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін 

жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін 

тереңдете түсуді көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған 

міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның 

өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында 

қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен 

әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде 

алатын орнын, олармен байланысын анықтау  

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары 

мен сөз тудыру мәселелері 
Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, 

этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В) Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ 

заңдылықтарды, тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің 

қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. С) Жалпы адамзаттық 

мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін, 

этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: XIX –ХХ ғғ қазақ әдебиеті 
Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ-ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениет 

талаптарына сай оқыту.ХІХ-ХХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту 

болып табылады. ХІХ-ХХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен, қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, 

құбылыстармен байланыстыра оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ –ХХ ғасыр әдебиет үлгісі түрі мол, сан жанрлы әдебиет. Олардың басты 

өкілдері: ХІХ ғасыр әдебиетінің аса көрнекті өкілдері бостандық рухты жырлаған Махамбет, Шернияз, зар 

заман әдебиетінің айтулы тұлғалары Дулат, Шортанбай, Мұрат, Әбубәкір, әйгілі айтыс ақындары мен атышулы 

сал-серілер 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 ғылыми-

теориялық баяндалады.  

Пререквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, Қазақ/орыс халық ауыз әдебиеті 

Постреквизиттері: ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Орыс тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды көркемдік ерекшелігіне қарай 

саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау; B) ХIХ ғасырдағы әдеби 

шығармалардың мәтіндерімен таныс болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа біледі; C) ХIХ 

ғасырдағы әдеби шығармаларды тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; D) тарихи-

типологиялық салыстыру негізінде ХIХ ғасырдағы ақын-жыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық 

бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете біледі; E) пән бойынша қамтылатын әдеби 

шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен 
(зар заман, діни-исламдық, ағартушылық ағымдар) тектестігін және өзгешеліктерін саралайды. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: ХІХ-ХХ ғасыр орыс әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: орыс әдебиетінің классикалық туындыларын идеялық-көркемдік жағынан 

талдау, қазақ әдебиетімен салыстыру. Ақын, жазушылар шығармалары жөнінде түсініктер беру; шығармаларға 

идеялық-көркемдік талдау жасап үйрету; ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуға 

икемдеу; өлеңдерге, поэмаларға, романдарға, драмаларға талдау жасау бойынша практикалық машықтандыру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Орыс әдебиеті. Крылов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь Толстой, Чехов, 

Достоевский, Горький, Есенин.  

Пререквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, Қазақ/орыс халық ауыз әдебиеті 

Постреквизиттері: ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Орыс тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) орыс әдебиетіндегі көркем шығармаларды теориялық тұрғыда талдап 

үйренеді; В) ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуға икемденеді; С) орыс әдебиеті 

тарихын бағыт, ағымдарға қарай анықтап, стильдік ерекшеліктерді айқындауға үйренеді; Д) әдебиет пен 
эстетика тұрғысынан көркем шығармаларды теориялық тұрғыда талдап үйренеді; Е) әрі әдеби үрдістің 

құбылыстарына сыни баға беруге дағдыланады. 

 

6.2 Модуль -Қазақ, орыс әдебиетінің тарихы және жалпы тіл білімі/ История литературы казахского и 

русского языка и общееязыкознание 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетінің тарихы (ХІХ-ХХ ғғ) 

Бағдарлама авторы:  Абдуллина А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениет  талаптарына 

сай  оқыту.ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады. 

ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен, қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра 
оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ ғасыр әдебиет үлгісі  түрі мол, сан жанрлы әдебиет. Олардың басты өкілдері: 

ХІХ ғасыр әдебиетінің аса көрнекті өкілдері бостандық рухты жырлаған Махамбет, Шернияз, зар заман 

әдебиетінің айтулы тұлғалары Дулат, Шортанбай, Мұрат, Әбубәкір, әйгілі айтыс ақындары мен атышулы сал-

серілер 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 ғылыми-

теориялық баяндалады. 

Пререквизиттері: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Хандық дәуірдегі 

әдебиет 

Постреквизиттері: ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Орыс тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды көркемдік ерекшелігіне  қарай  саралай отырып, онда қолданылған  

поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау; В) ХIХ ғасырдағы әдеби шығармалардың мәтіндерімен таныс болу, осы 

дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа біледі.  

С) ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды тақырыптық, жанрлық   ерекшелігіне қарай талдай алады; тарихи-

типологиялық салыстыру негізінде Д) ХIХ  ғасырдағы  ақын-жыраулар поэзиясының құрылымдық-

семантикалық бірлігіне   талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете біледі;  

Е) Пән бойынша қамтылатын әдеби шығармаларды романтизм, реализм көркемдік әдістерінің ұлттық және 

жалпыазаматтық сарындар жүйесімен (зар заман, діни-исламдық,  ағартушылық     ағымдар) тектестігін және 
өзгешеліктерін саралайды. 

 

Дублин  дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Орыс әдебиеті тарихы (ХІХ-ХХғ)  

Бағдарлама авторы: Коробкова Т.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді   орыс әдебиетінің тарихымен, ортағасырлық поэтиканың 

негіздерімен таныстыру, ежелгі орыс әдебиетінің аса маңызды ескерткіштерін талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бағдарлама ежелгі орыс әдебиеті мен мифологияның көрнекті туындыларының 

тізімін қамтиды; тарихи-әдеби .шығармалардың рухани байлығын игеруге көмектесетін мәліметтер, теориялық-

әдеби ұғымдар. Оқу пәнінің негізі көркем шығармаларды оқыту  болып табылады. Теориялық және тарихи-

әдеби білімдер, көркем шығармалардың тілі туралы білімдер студенттер үшін оқу құралы болып табылады. 

Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен 
фразеологиясы 

Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ежелгі орыс әдебиетінің классикалық шығармаларының мазмұнын, В) 

ортағасырлық поэтиканың негіздерін С) жанрлық жүйені білу; Д) ежелгі орыс әдебиетінің ескерткіштерін өз 

бетінше талдай білу; Е) ежелгі орыс тілінде ескерткіштерді оқу тәжірибесі (дағдылары) болу. 
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7.1 Модуль - Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқыту әдістемесі және академиялық жазу /Методика 

преподования казахского, русского языка и литературы, академическое письмо 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 

таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 
Пәннің қысқаша мазмұны Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 

берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 

Пререквизиттері Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ/орыс халық ауыз әдебиеті 

Постреквизиттері ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Орыс тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 

анықтауы; Д) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық ережелерінің 

сақталуы.  

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә. ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына және пәннің  типтік  бағдарламасына сай 

қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық  негіздерін  меңгерту мен практикалық дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ  тілі мен әдебиетін  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 әдіс-тәсілдерін қамтиды. Студенттерді әдебиетті оқыту әдістемесінің даму 

таризымен,оған үлес қосқан ғалымдардың бүгінгі таңдағы қазақ әдебиетін оқытудың әдістемелік 

проблемаларымен таныстыру. ҚР бойынша әдебиеті тиімді оқытп жүрген жаңашыл мұғалімдер еңбегін 
оқу,зерттеу. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Орыс тілі мен әдебиетін 

оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В) оқу пәні 

ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен  құрылымын игерту; С) оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру; Д) 

қазақ  тілін  оқытудың  қазіргі  технологиясы,  әдіс-тәсілдер, сабақ  типтері, қазақ  тілі  курсының  бөлімдерін  

оқыту әдістері бойынша білім беру; Е) қазақ  тілі  бойынша  игерген  білімдерін бақылау және  бағалау 

негіздерін игерту,дағдыларын қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Идирисова Э.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім  беру стандартына және пәннің  типтік бағдарламасына  сай 

орыс тілін  оқыту  әдістемесінің теориялық негіздерін  меңгерту мен  практикалық  дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Орыс тілі мен әдебиетін  оқыту әдістемесі пәнінің мазмұны мектепте оқылатын 

«Орыс тілі» пәнінің мазмұны  мен  құрылымын, оқу  пәнінің  бағдарламасын   орыс тілін  оқыту құралдарының  

сипатын,  оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін,  оның  құрамын,  орыс  тілін  оқытудағы  қазіргі 

технологияларды,оқытудың әдіс-тәсілдерін  қамтиды. Студенттерді әдебиетті оқыту әдістемесінің даму 

таризымен,оған үлес қосқан ғалымдардың бүгінгі таңдағы орыс әдебиетін оқытудың әдістемелік 

проблемаларымен таныстыру. ҚР бойынша әдебиеті тиімді оқытп жүрген жаңашыл мұғалімдер еңбегін 

оқу,зерттеу. 

Пререквизиттері: ХІХ-ХХ ғғ. орыс әдебиеті, Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 
Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) орыс тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В) оқу  пәні 

ретіндегі   орыс  тілінің мазмұны  мен  құрылымын игерту; С) оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру; 

Д) орыс тілін  оқытудың  қазіргі  технологиясы,  әдіс-тәсілдер, сабақ  типтері, орыс  тілі  курсының  бөлімдерін  

оқыту әдістері бойынша білім беру; Е) орыс  тілі  бойынша игерген білімдерін  бақылау және  бағалау 

негіздерін  игерту, дағдыларын  қалыптастыру. 
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7.2 Модуль - Тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесінің жаңа технологиялары және академиялық жазу/ 

Новые технологии в методике преподования языка и литературы и академическое письмо 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: ЖББОМ қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: «ЖББОМ қазақ тілі әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары» курсын 

Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік 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: Жалпы тіл білімі, Академиялық жазу 

Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі 

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. 

Д)қазақ  тілін  оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е)оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру;  

 

6В01705 –Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті 
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9.1  Модуль - Морфология және бағалау мәселелері, 15 академиялық кредит 

БП  ЖК BOT3103 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 5 5 

БП  ТК KKTSМ 3101 Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 5 5 

БП  ТК KОTSМ 3102 Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 5 5 

9.2  Модуль - Сөзжасам және өлшемдік технология мәселелері, 15 академиялық кредит 

БП  ЖК BOT 3103 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 5 5 

БП  ТК KTMUSTM 

3101 

Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру 

мәселелері 

5 5 

БП  ТК ОTMUSTM 

3102 

Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру 

мәселелері 

5 5 

10.1 Модуль - Хандық дәуір және ХІХ-ХХ ғғ. әдебиеті, 20 академиялық кредит 

KП  ТК HAD 3104 Хандық дәуірдегі әдебиет 6 5 

KП  ТК GОА 3105 ХІХ ғасыр орыс әдебиеті 5 5 

KП  ЖК AZh 3106 Академиялық жазу 5 5 

KП  ЖК KОTAOІТSR 

3201 

Қазақ, орыс  тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және 

цифрлық ресурстар 

6 5 

10.2 Модуль - Қазақ және орыс әдебиеті, 20 академиялық кредит 

KП  ТК GKA 3104 ХV-ХVІІІ ғғ. қазақ әдебиеті 6 5 

KП  ТК ОАТ 3105 Орыс әдебиеті тарихы (ХІХғ.) 5 5 

KП  ЖК AZh 3106 Академиялық жазу 5 5 

KП  ЖК KОTAOІТSR 

3201 

Қазақ, орыс  тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және 

цифрлық ресурстар 

6 5 

11.1 Модуль - Синтаксис мәселелері, 13 академиялық кредит 

БП  ЖК BBM 3202 Білім берудегі менеджмент 6 3 

БП  ТК KKTS 3203 Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 6 5 

БП  ТК KОТS 3204 Қазіргі орыс тілінің синтаксисі 6 5 

11.2  Модуль - Қазақ және орыс тілдері синтаксисі, 13 академиялық кредит 

БП  ЖК BBM 3202 Білім берудегі менеджмент 6 3 

БП  ТК KKTZhKSS Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 6 5 
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3203 

БП  ТК KОTZhKSS 

3204 

Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 6 5 

12.1 Модуль - Оқыту модульдік технологиялары, 12 академиялық кредит 

КП TK BUMKAOIA 

3205 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті 

модульдік технологиясы 

5 5 

КП TK BUMKAOIA 

3205 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың 

интерактивті әдістері 

6 5 

БП PP 3206 Педагогикалық практика 6 2 

12.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары, 12 академиялық кредит 

КП TK BUMKTOIA 

3107 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті 

әдістері 

5 5 

КП TK BUMKAOJT 

3205 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

6 5 

БП PP 3206 Педагогикалық практика 6 2 

 

9.1 Модуль - Морфология және бағалау мәселелері 

 

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; 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Білім берудегі менеджмент 

Постреквизиттері: Академиялық жазу, Қазіргі қазақ тілі 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. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып 
кететін ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты 

терең қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер 

қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі 

грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі 

туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және 

сөздердің лексика- грамматикалық топтары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз 

таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика 

семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму 

үрдісін меңгеру 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикология, Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 

мен лексикологиясы 
Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік, 

тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді 

игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;  D.Өз пікірлерін дәлелдей 

алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.  

 

Дублин  дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
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Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы:  Свиридова И.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді сөзжасам теориясымен, қарама-қайшы емес формада, тіл мен тіл 

бірлігін ашатын, сөзжасам жүйесі мен сөзжасам (номинативті) үдерістерін, деривацияның жүйелік-

құрылымдық және функционалдық аспектілерін, деривацияның функционалдық аспектілерін талдаудың 

практикалық дағдылары мен дағдыларын дамыту, тіл жүйесіндегі және өндіріс динамикасындағы сөзжасам 

бірліктері мен модельдерін талдаудың практикалық дағдыларын, морфемдік, сөзжасам, ономастологиялық және 

этимологиялық талдаулардың дағдыларын дамыту., туынды сөздерді семантизациялау және оларды дұрыс 
қолдану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі орыс тілінің морфемикасы. "Морфема" және "морф" ұғымдарының 

арақатынасы. Алломорфтар мен морфемдердің нұсқалары морфемдердің жіктелуі. Сөз деривациялық тұтас. Сөз 

және туынды негіздері ұғымы. Туынды емес және туынды негіздер. "Туынды емес" және "туынды негіз" 

терминдерінің мазмұны синхронды және тарихи сөзжасам. Сөздің әртүрлі дәрежесі. байланысты тамыры.  

Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы, Қазіргі орыс тілінің лексикалық 

жүйесі 

Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі, Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Берілген пәнді оқу нәтижесінде студенттер қазіргі орыс әдеби тілінің 

сөзжасам жүйесін білуі керек; B.орыс тілінің морфемдік, сөзжасам, этимологиялық талдауын жасай білуі керек; 

C. лингвистикалық әдебиетпен жұмыс істей білуі және морфемика және сөзжасам саласындағы қазіргі заманғы 

лингвистикалық бағыттарда бағдарлай білуі керек; D. әдеби тілдің сөзжасам нормаларын білуі; орыс тіліндегі 
морфемдік құраммен байланысты қателерді байқай білуі және түзете білуі керек. E. морфемика және сөзжасам 

бірліктерінің сипаттамасында негізгі бағыттарды білу; орыс тіліндегі сөздердің құрылысы мен түзілу 

заңдылықтарын түсіну. 

 

9.2 Модуль - Сөзжасам және өлшемдік технология мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері  

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. 

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, Шетел әдебиеті тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, 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. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері 

Бағдарлама авторы:  Беляева Л.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: морфологияның өзекті мәселелері қазіргі орыс әдеби тілінің морфологиясын 

тереңдете оқыту курсы болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі орыс әдеби тілінің морфологиялық жүйесі. Сөйлеу бөліктері және оларды 
жіктеу принциптері. Орыс тілінің грамматикалық маңызы мен грамматикалық категориялары. Сөйлеу 

бөліктерін қалыптастыру және қолдану ерекшеліктері. 

Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Ежелгі орыс әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі, Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. ауызша және жазбаша сөйлеуде дәлелді сөздерді қолдана білу, олардың 

мәндерін сөзжасау түсініктерін құру; В. практикада туынды сөздерді құрастыру дағдыларын қолдану; С. 

әртүрлі түрдегі морфемдік және сөзжасам сөздіктерін қолдану қабілеті болу, студенттердің орфографиялық 

сауаттылығын жетілдіруге ықпал ету; D. теориялық мәліметтерді практикада қолдану дағдысын меңгеру: әр 
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түрлі сөйлеу бөліктерін сауатты морфологиялық талдау, тест түрінде оқыту тапсырмаларын орындау; E. жеке 

оқу материалдарын талдаудың дағдылары мен қабілеттіліктерін меңгеру; 

 

10.1 Модуль - Хандық дәуір және ХІХ-ХХ ғғ. әдебиет 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәнің атауы: Хандық дәуірдегі әдебиет 

Бағдарлама авторы: Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жыраулық поэзияның көркемдік ерекшелігі, көрнекті өкілдері туралы ғылыми 
мағлұмат беру. Толғаулардың көркемдік ерекшелігі, құрылысы мен құрылымына талдау жасау арқылы 

ерекшеліктерін ажырату. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Асан қайғы (XV ғ.), Қазтуған жырау (XV ғ.),  Шәлгез Тіленшіұлы  (XV ғ. екінші 

жартысы – XVI ғ. бірінші жартысы), Доспамбет жырау (XVI ғ.), Жиембет жырау (XVII ғ.), Ақтамберді 

Сарыұлы (XVIII ғ.), Үмбетей Тілеуұлы (XVIII ғ.), Бұқар жырау Қалқаманұлы, Көтеш ақын, Шал Құлекеұлы 

(XVIII ғ.)  

Пререквизиттер: Шетел әдебиеті тарихы, Ежелгі орыс әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазақ, орыс  тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, Қазіргі қазақ 

тілінің синтаксисі 

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 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: ХІХ-ХХ ғасыр орыс әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: орыс әдебиетінің классикалық туындыларын идеялық-көркемдік жағынан 

талдау, қазақ әдебиетімен салыстыру. Ақын, жазушылар шығармалары жөнінде түсініктер беру; шығармаларға 

идеялық-көркемдік талдау жасап үйрету; ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуға 

икемдеу; өлеңдерге, поэмаларға, романдарға, драмаларға талдау жасау бойынша практикалық машықтандыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Орыс әдебиеті. Крылов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь Толстой, Чехов, 

Достоевский, Горький, Есенин.  

Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Ежелгі орыс әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі, Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) орыс әдебиетіндегі көркем шығармаларды теориялық тұрғыда талдап 

үйренеді; В) ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуға икемденеді; С) орыс әдебиеті 

тарихын бағыт, ағымдарға қарай анықтап, стильдік ерекшеліктерді айқындауға үйренеді; Д) әдебиет пен 

эстетика тұрғысынан көркем шығармаларды теориялық тұрғыда талдап үйренеді; Е) әрі әдеби үрдістің 

құбылыстарына сыни баға беруге дағдыланады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 

таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 

берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы, Әлем әдебиеті 

Постреквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 
анықтауы; Д) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық ережелерінің 

сақталуы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

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. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл жүйе оқытудың барлық үрдістері жүргізілетін және ұйымдастырылатын 

платформаны ұсынады ілім імен түсінігін көрсете білу. 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.  

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: Салыстырмалы грамматика, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Мектепті басқару жүйесі (SMS); В) Сыныпты басқару жүйесі (CRMS); С) 

Оқу үрдісін басқару жүйесі (LMS); D)Тестілеуді басқару жүйесі (TMS); 
Е) Ақпараттық – анықтамалық жүйе (IMS).) 

 

10.2 Модуль - Қазақ және орыс әдебиеті 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: XV-XVIII ғ.ғ қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты   

студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-ғұн-түркілік әдеби 

мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел билеушілеріміздің, 

ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық мәлімет беретін көне 

түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін үғындыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік 

дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен 

тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді. Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен 

байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды. 

Пререквизиттері: Қазақ фольклористикасының тарихы, Халық ауыз әдебиеті 

Постреквизиттері:  Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар, Басқа ұлт мектептеріндегі 

қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақтың халық поэзиясы туралы ғылыми 

мәлімет алады; В) Біздің дәуірімізге дейінгі ауызша жеткен мәліметтерді толықтырып, зерттеу жүргізе біледі; 

С) ХҮ-ХҮІІІ ғасырлардағы қазақтың халық поэзиясы туралы ғылыми мәлімет алады; D) Біздің дәуірімізге 

дейінгі ауызша жеткен мәліметтерді толықтырып, зерттеу жүргізе біледі; E) қабілет деңгейіне қарай оның 
технологиясы мен әдістемесін меңгертіледі. 

 

Дублин  дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пән атауы: Орыс әдебиеті тарихы (ХІХ-ХХғ)  

Бағдарлама авторы: Коробкова Т.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді   орыс әдебиетінің тарихымен, ортағасырлық поэтиканың 

негіздерімен таныстыру, ежелгі орыс әдебиетінің аса маңызды ескерткіштерін талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бағдарлама ежелгі орыс әдебиеті мен мифологияның көрнекті туындыларының 

тізімін қамтиды; тарихи-әдеби .шығармалардың рухани байлығын игеруге көмектесетін мәліметтер, теориялық-

әдеби ұғымдар. Оқу пәнінің негізі көркем шығармаларды оқыту  болып табылады. Теориялық және тарихи-

әдеби білімдер, көркем шығармалардың тілі туралы білімдер студенттер үшін оқу құралы болып табылады. 
Пререквизиттері: Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі, Ежелгі орыс әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі, Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ежелгі орыс әдебиетінің классикалық шығармаларының мазмұнын, В) 

ортағасырлық поэтиканың негіздерін С) жанрлық жүйені білу; Д) ежелгі орыс әдебиетінің ескерткіштерін өз 

бетінше талдай білу; Е) ежелгі орыс тілінде ескерткіштерді оқу тәжірибесі (дағдылары) болу. 

 

Дублин дескрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Қазақ, орыс тілдері мен әдебиетін оқытудағы ІТ және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С., PhD 

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: Академиялық жазу, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы, Когнитивтік лингвистика 

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 Д) цифрлық сауаттылығы қалыптасқан тұлғаны 

қалыптастыру Е)  электрондық оқыту жүйесінің платформаларымен жұмыс жасау деңгейі қалыптасады. 
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11.1 Модуль - Синтаксис мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Білім берудегі менеджмент 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә. Қондыбай 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге білім берудегі менеджемент пәнінің өзіндік ерекшелігі мен қазіргі 

заман талабына сай білім берудегі менеджемент туралы бағыт-бағдар беру,  оның жүйесін үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аталған пәнді меңгеруде студенттердің ақпараттық-коммуникативтік, пән 
бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай білу, білім мен ақпаратты игере білу, 

әлеуметтік-еңбек құзыреттілігі,теориялық білімді игеріп,практикалық дағды алуы керек. 

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: Граммматика тарихы, Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы 

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: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. ф. ғ. д., проф. 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  Қазіргі  қазақ  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  әбден  зерттеліп  

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас  

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: Граммматика тарихы, Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы 

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. Д) 

Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын 

жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті 

білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е) Лингвомәдени құзыреттілік студенттің 

әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі 
Бағдарлама авторы: Беляева Л.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі орыс тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп тұрақталған 

көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; болашақ 

мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас  жасауға 

қабілеттілігі  және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Орыс әдебиеті тарихы (ХІХ-ХХ ғ.), Қазіргі орыс тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, Орыс тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

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 С) Тілдік бірліктерді 
дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен қолдана білуі Д) Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды 

өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын жаңа жағдайда қолдануы Е) Лингвомәдени 

құзыреттілік студенттің әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы 

белгілі бір мақсат үшін бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады. 
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11.2 Модуль - Қазақ және орыс тілдері синтаксисі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к, доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ әдеби тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп 

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр. Қазақ тіліндегі сөздердің 
тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін 

меңгерту. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Қатысымдық  –  студенттің  түрлі  жағдаятта  тең  дәрежеде  қарым-қатынас  

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. Сөз тіркесі 

мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік 

қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, 

сөйлем мүшелері, оның түрлері. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары 

мен сөз тудыру мәселелері 

Постреквизиттері: Салыстырмалы грамматика, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В) Қазақ 

синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С) Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін 
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. Д) Қазақ стилистикасының, грамматикасының ғылыми 

жүйесін игереді. Е) Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік нормаларын оқып 

үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады; 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Свиридова И.И. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі орыс әдеби тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп 

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр. орыс тіліндегі сөздердің 

тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін 
меңгерту. 

Пәннің  қысқаша  мазмұны: Қатысымдық  –  студенттің  түрлі  жағдаятта  тең  дәрежеде  қарым-қатынас  

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. Сөз тіркесі 

мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік 

қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, 

сөйлем мүшелері, оның түрлері. 

Пререквизиттері: Орыс әдебиеті тарихы (ХІХ-ХХ ғ.), Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру 

мәселелері 

Постреквизиттері: Орыс тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі, ХХI ғ. орыс әдебиетінің тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В) Орыс 

синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С) Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін 
біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. Д) орыс стилистикасының, грамматикасының ғылыми 

жүйесін игереді. Е) орыс тілінің синтаксистік бірліктерін, орыс тілінің әдеби синтаксистік нормаларын оқып 

үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады; 

 

12.1 Модуль - Оқыту модульдік технологиялары 

 

дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Есенова Г.С. 

Курсты  оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін 

теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық 

технологиялары туралы  мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық 
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап 

көрсету;интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі 

қағидаларын меңгерту;болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді 

іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай 

білуге,олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын 

сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.  

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 

мен лексикологиясы 
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Постреквизиттері: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Қазіргі қазақ 

тілінің синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа технологиялардың түрлерін меңгерту В) студенттерді болашақ қазақ 

тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С) Студенттердің әдістемелік іскерлігін 

шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. Д) Студенттер оқыту технологиясы 

бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е) білім мен ақпаратты игере біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептерінде қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 

Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: 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.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Интерактивті құралдарды пайдаланудың тиімділігі. Білім деңгейін көтеруге 

интерактивті құралдарды пайдалану. Пәндерді оқытудағы интерактивті әдістер. Интерактивті құралдармен 

сабақ өткізу әдістемесі. Интерактивті әдістерді қолдану арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру. 

Пререквизиттері: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті әдістері, Бағалаудың 

өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: Тіл тарихы, Салыстырмалы грамматика 

Оқудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу 

қабілеттері дамиды; В) жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулиды; С) ҚР бойынша 

әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқып, зерттейді. 

 

12.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялар 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептерінде қазақ тілін оқытудың интерактивті әдістері 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты  оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін 

теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық 

технологиялары туралы мәлімет беру;олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық  
және практикалық көзқарастарын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап 

көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі 

қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді 

іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай 

білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын 

сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.  

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен лексикологиясы, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 

мен лексикологиясы 

Постреквизиттері: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары, Қазіргі қазақ 

тілінің синтаксисі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп, В) студенттерді болашақ 

қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С) Студенттердің әдістемелік 

іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. Д) Студенттер оқыту 

технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е) білім мен ақпаратты игере 

біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептерінде қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С. PhD 

Курсты оқытудың мақсаты: 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: Білім берудегі инновациялық технологияларды пайдалану ерекшеліктері. 

Инновациялық технологияларды қолдану. Қазақ әдебиеті сабағында  инновациялық технологияларды қолдану 

арқылы оқушылардың кәсіби шеберліктерін қалыптастыру. Қазақ әдебиеті сабақтарында тиімді тәсілдерді 

пайдалана отырып, жеке тұлғаны кәсіби  біліктілігін арттыру.Қазақ әдебиеті сабағында қолданылатын 

инновациялық технологиялар түрлері.Инновациялық технологияларды  қазақ әдебиеті пәні арқылы басқа ұлт 

мектеп аудиториясының оқушыларына меңгерту. Оқытудың озық технологиялары туралы жалпы түсінік 

Пререквизиттері:Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 
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Постреквизиттері: Салыстырмалы грамматика, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттің оқу-танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету; В) Оқу үрдісін жандандыру студенттің оқу 

материалының теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру және олардың тәжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру; С) Әдебиет сабақтарын жоспарлай біледі. Сабақта инновациялық әдіс-

тәсілдерді қолдануды жүзеге асырады. D) Медиатехрологияларды пайдаланып оқытудың ерекшеліктерін біледі; 

E) әдебиетті оқытудың заңдылықтарын, ұстанымдарын, қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің әдістері мен 

тәсілдері игереді. 
 

6В01705 –Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті 

 

3(3) курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 
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11.1 Модуль - Орыс әдебиеті және синтаксис мәселелері,11академиялық кредит 

KП  ТК GОА 3101 ХІХғ. орыс әдебиеті 5 3 

БП  ТК KKTS 3102 Қазіргі қазақ/орыс тілінің синтаксисі 5 5 

11.2 Модуль - Орыс әдебиеті және сөйлем құрылысы мәселелері, 11 академиялық кредит 

KП  ТК ОАТ 3101 Орыс әдебиеті тарихы (ХІХғ.) 5 3 

БП  ТК 
KKTZhKSS 

3102 

Қазіргі қазақ,орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем 

синтаксисі 
5 5 

12.1 Модуль - Оқыту модульдік технологиялары, 10 академиялық кредит 

КП TK 
BUMKTOIMT 

3104 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті 

модульдік технологиясы 
5 5 

КП TK 
BUMKAOIA 

3105 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың 

интерактивті әдістері 
5 5 

12.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары, 10 академиялық кредит 

КП TK 
BUMKTOIA 
3104 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті 
әдістері 

5 5 

КП TK 
BUMKAOJT 

3105 

Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың жаңа 

технологиялары 

5 5 

13.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және салыстырмалы ғылым,15 академиялық кредит 

БП ЖК BOT 3106 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 5 5 

КП TK SG 3106 Салыстырмалы грамматика 5 5 

КП TK JTB 3107 Жалпы тіл білімі 5 5 

13.2 Модуль -  Когнитивтік лингвистика және салғастырмалы ғылым,15 академиялық кредит  

БП ЖК BOT 3106 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 5 5 

КП TK KOTSG 3106 Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы 5 5 

КП TK KL 3107 Когнитивтік лингвистика 5 5 

14. Модуль – Кәсіби практика, 15 академиялық кредит 

БП  Өндірістік(педагогикалық) практика 6 10 

БП  Дипломалды практика 6 5 

 

11.1 Модуль - Орыс әдебиеті және синтаксис мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: ХІХ ғасыр орыс әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: орыс әдебиетінің классикалық туындыларын идеялық-көркемдік жағынан 

талдау, қазақ әдебиетімен салыстыру. Ақын, жазушылар шығармалары жөнінде түсініктер беру; шығармаларға 

идеялық-көркемдік талдау жасап үйрету; ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуға 

икемдеу; өлеңдерге, поэмаларға, романдарға, драмаларға талдау жасау бойынша практикалық машықтандыру.  
Пәннің қысқаша мазмұны: Орыс әдебиеті. Крылов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь Толстой, Чехов, 

Достоевский, Горький, Есенин.  

Пререквизиттері: ХV-ХVІІІ ғғ. қазақ әдебиеті, Қазіргі орыс тілінің лексикалық жүйесі 

Постреквизиттері: ЖОО кейінгі білім бағдарламасы (магистратура) пәндері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) орыс әдебиетіндегі көркем шығармаларды теориялық тұрғыда талдап 

үйренеді; В) ақын, жазушы шеберлігін ашуда көркемдегіш құралдарды табуға икемденеді; С) орыс әдебиеті 

тарихын бағыт, ағымдарға қарай анықтап, стильдік ерекшеліктерді айқындауға үйренеді; Д) әдебиет пен 

эстетика тұрғысынан көркем шығармаларды теориялық тұрғыда талдап үйренеді; Е) әрі әдеби үрдістің 

құбылыстарына сыни баға беруге дағдыланады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 
Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ. ф. ғ. к., доцент 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  Қазіргі  қазақ  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  әбден  зерттеліп  

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға 

қабілеттілігі  және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері:  ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас 

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В. 

Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне 

қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен 
қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. D. 

Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын 

жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті 

білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е. Лингвомәдени құзыреттілік студенттің 

әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Беляева Л.В. 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  Қазіргі  орыс  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  әбден  зерттеліп  
тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 

болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білім беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің  түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас жасауға 

қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі орыс тілінің 

сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас 

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В) 

Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі С) Тілдік бірліктерді 

дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен қолдана білуі Д) Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды 
өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын жаңа жағдайда қолдануы Е) Лингвомәдени 

құзыреттілік студенттің әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы 

белгілі бір мақсат үшін бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады. 

 

11.2 Модуль - Орыс әдебиеті және сөйлем құрылысы мәселелері 

 

Дублин  дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пән атауы: Орыс әдебиеті тарихы (ХІХғ)  

Бағдарлама авторы: Коробкова Т.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді орыс әдебиетінің тарихымен, ортағасырлық поэтиканың 

негіздерімен таныстыру, ежелгі орыс әдебиетінің аса маңызды ескерткіштерін талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: бағдарлама ежелгі орыс әдебиеті мен мифологияның көрнекті туындыларының 
тізімін қамтиды; тарихи-әдеби .шығармалардың рухани байлығын игеруге көмектесетін мәліметтер, теориялық-

әдеби ұғымдар. Оқу пәнінің негізі көркем шығармаларды оқыту  болып табылады. Теориялық және тарихи-

әдеби білімдер, көркем шығармалардың тілі туралы білімдер студенттер үшін оқу құралы болып табылады. 

Пререквизиттері: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі орыс тілінің 

сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ежелгі орыс әдебиетінің классикалық шығармаларының мазмұнын, В) 

ортағасырлық поэтиканың негіздерін С) жанрлық жүйені білу; Д) ежелгі орыс әдебиетінің ескерткіштерін өз 

бетінше талдай білу; Е) ежелгі орыс тілінде ескерткіштерді оқу тәжірибесі (дағдылары) болу. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф. ғ. к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің синтаксистік жүйесін ғылымда әбден зерттеліп тұрақталған 

көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; болашақ 

мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға 
қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары 

мен сөз тудыру мәселелері 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас 

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В. 

Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне 

қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен 

қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. D. 

Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын 

жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті 

білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е. Лингвомәдени құзыреттілік студенттің 
әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Коробкова Т.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі орыс тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксистік жүйесін  ғылымда  

әбден  зерттеліп  тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын 

игеруіне көмектесу; болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежедеқарым-қатынас жасауға 

қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 
Пререквизиттері: Орыс тілінің морфологиялық ұғымдары мен сөз тудыру мәселелері, Қазіргі орыс тілінің 

сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қатысымдық – студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас 

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі.В. 

Студенттің қатысымдық құзыреттілігі ауызша және жазбаша коммуникацияны меңгеруі мен әлеуметтік өміріне 

қажетті қабілеттерді игеруінен көрінеді; С. Тілдік бірліктерді дискурс пен пікір білдіруде шығармашылықпен 

қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. D. 

Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын 

жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті 

білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е. Лингвомәдени құзыреттілік студенттің 
әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады.  

 

12.1 Модуль - Оқыту модульдік технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., филол.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін 

теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық 

технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық 

және практикалық көзқарастарын қалыптастыру 
 

Пәннің қысқаша мазмұны: Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап 

көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі 

қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді 

іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды талдай 

білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын 

сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру. 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа технологиялардың түрлерін меңгертіп, В) студенттерді болашақ 

қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С) Студенттердің әдістемелік 

іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. Д) Студенттер оқыту 

технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды Е) білім мен ақпаратты игере 

біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті әдістері 
Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс–тәжірибесінде 

қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру; жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін 

оқып - талдауға үйрету; студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу қабілеттерін 

дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны: пән бойынша алған білімдерін қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде 

қолданылып жүрген жаңа технологияларды меңгеруге, оқытудың әдіс  – тәсілдерін келешек кәсіптерінде 

қолдана білуге үйрету болып табылады. 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттің оқу-танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету; В) Оқу үрдісін жандандыру студенттің оқу 
материалының теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру және олардың тәжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру; С) Әдебиет сабақтарын жоспарлай біледі. Сабақта инновациялық әдіс-

тәсілдерді қолдануды жүзеге асырады. D) Медиатехрологияларды пайдаланып оқытудың ерекшеліктерін біледі; 

E) әдебиетті оқытудың заңдылықтарын, ұстанымдарын, қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің әдістері мен 

тәсілдері игереді. 

 

12.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ тілін оқытудың интерактивті әдістері 

Бағдарлама авторы: Тәңірбергенова Г.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде 

қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру; жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін 

оқып-талдауға үйрету; студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу қабілеттерін 

дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны: пән бойынша алған  білімдерін  қазіргі  таңда  Қазақстанның  білім  беру  

жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек 

кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. 

Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттің оқу-танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету; В) Оқу үрдісін жандандыру студенттің оқу 
материалының теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру және олардың тәжірибелік 

іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру; С) Әдебиет сабақтарын жоспарлай біледі. Сабақта инновациялық әдіс-

тәсілдерді қолдануды жүзеге асырады. D) Медиатехрологияларды пайдаланып оқытудың ерекшеліктерін біледі; 

E) әдебиетті оқытудың заңдылықтарын, ұстанымдарын, қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің әдістері мен 

тәсілдері игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пән атауы: Басқа ұлт мектептеріндегі қазақ әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялары» курсын Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ 

мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды 
меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ 

студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды 

меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде 

қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін 

оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.  

 Пререквизиттері: Білім берудегі менеджмент, Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Постреквизиттері: мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
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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. 

 

13.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және салыстырмалы ғылым 

 

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; 

Пререквизиттері: Білім беру менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Постреквизиттері: мамандық бойынша магистратурада оқытылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. білім алушыларға  бағалаудың түрлері және ұстанымдары жайында 

мағлұмат беру; В. бағалау кезеңдері және инструменттерін талдата меңгерту; С. критериалдық кесте 
рубрикаторлары, форматтық бағалау және суммалық (ішкі және сыртқы) бағалаудың ерекшеліктеррін 

түсінндіру; D. оқу бағдарламасы және оқу жоспарынның (қысқа, орта, ұзақ) түрлері жайында ұғымдар 

қалыптастыру; Е. портфолионың педагогикалық міндеттері, функциясы мен құрамы және оны қолданудың 

білік- дағдыларын игерту. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Салыстырмалы грамматика 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Ал мұның өзі болашақ тіл маманының білімімен бірге білігі мен парасатын, 

сезімі мен түйсігін де айқындауға көмектеседі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тарихи грамматиканың материалдарын меңгеру нәтижесінде ертеңгі жоғары 
білімді маманның санасында тарихи таным қалыптасады. Бүкіл мәдениет теңізінің негізгі қайнар бастауы 

саналатын тілдің тарихи даму жүйесі мен желісін меңгереді. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары 

мен сөз тудыру мәселелері 

Постреквизиттері: мамандық бойынша магистратурада оқытылатын  пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Салыстырмалы грамматика пәні бойынша материалдарды ақпараттық-

технологиялық тұрғыда талдай біледі; В) Білім мен ақпаратты игере біледі. С) Практикалық тұрғыда талдау 

жасайды. Д) Теориялық білімді игеріп, практикалық дағды қалыптастырады. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі 
Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен 

кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін 

жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін 

тереңдете түсуді көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған 

міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның 

өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында 

қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен 

әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде 

алатын орнын, олармен байланысын анықтау  

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары 
мен сөз тудыру мәселелері 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, 

этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В) Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ 

заңдылықтарды, тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің 

қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. С) Жалпы адамзаттық 

мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін, 

этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі. 

 



94 

13.2 Модуль - Когнитивтік лингвистика және салғастырмалы ғылым 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қазақ-орыс тілдерінің салғастырмалы грамматикасы 

Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ-орыс тілдерінің өзара грамматикалық ерекшеліктері мен 

ұқсастықтары,олардың даму тарихы,ортақ мәселелері туралы мәлімет алу.Дыбыс жүйесі, негізгі сөздік қор мен 

сөздік құрам, сөздік құрамы мен тіркесі, сөйлем туралы білім алған тыңдаушылар енді сол тілдік бірліктердің 
жазу, сөйлеу барысында қолданысқа түсуі процесінде болып жататын құбылыстармен танысу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ-орыс тілдерінің өзара грамматикалық ерекшеліктері мен 

ұқсастықтарын,олардың 

даму тарихын,ортақ мәселелерін біліп шығады. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары 

мен сөз тудыру мәселелері 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақ-орыс тілдерінің өзара грамматикалық ерекшеліктері мен 

ұқсастықтарын меңгереді; В) Олардың даму тарихын, ортақ мәселелерін біліп шығады; С) Қазақ-орыс 

тілдерінің фонетика-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіне салыстырмалы тұрғыда талдау 

жасай алады. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Когнитивті лингвистика 

Бағдарламаны авторы: Исакова С.С. филол.ғ.д.,проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі танымдық теорияның 

ғылыми негіздерін меңгерту, оның басты тұжырымдары мен негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін 

кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ 

мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл 

біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен 

когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының – 

негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы 
тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру, таным процесін жан-жақты іске асыру. 

 Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы, Қазақ тілінің морфологиялық ұғымдары 

мен сөз тудыру мәселелері 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (магистратура) пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу. В) Таным 

теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С) Ой, сана, тіл түтастығы 

арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. Д) Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін 

меңгереді. Е) Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді. 

 

6В01706 - Шетел тілі: екі шетел тілі 

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 

Пәндер циклі/ 

компонент 
Пәндер коды Пәндер атауы 
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ы
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Модуль 1 Қоғамдық, тарихи пәндер және акпараттық технология, 28  кредит 

ЖББП МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы  1 5 

ЖББП МК Fil  1102 Философия 1 5 

ЖББП МК ASBM 1103 Әлеуметтану-саяси білім модулі  1, 2 8 

ЖББП МК AКT 1201 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар(ағылшын 

тілінде) 
2 5 

БП  ЖК UR 1202 Ұлттық руханият 2 5 

Модуль 2 Тілдік - педагогикалық пәндер және салауатты өмір салтын нәсихаттау,  36 кредит 

ЖББП МК ShT  1104 Шетел  тілі 1, 2 10 

ЖББП МК K(O)T1105 Қазақ (орыс) тілі  1, 2 10 

БП ЖК ЕShT 1106 Екінші шетел тілі 1 6 

БП   Оқу практикасы  2 2 

ЖББП МК DSh Дене шынықтыру 1-4 8 
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Модуль 2 Тілдік - педагогикалық пәндер және салауатты өмір салтын нәсихаттау 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 
Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар көздері. Көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру,Педагогика, Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық 

шетел тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам өміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, төзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

Модуль 2 Тілдік - педагогикалық пәндер және салауатты өмір салтын нәсихаттау 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Екінші шетел 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: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Инклюзивті білім беру,Педагогика, Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық 

шетел тілі 

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 
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Prerequisites: disciplines at the secondary education level 

Post-requirements: Inclusive education, Pedagogy, Basic foreign language in the context of intercultural 

communication  

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 
kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 

Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

6В01706-Шетел тілі: екі шетел тілі 

 

2 курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 

Пәндер 
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Пәндер коды Пәндер атауы 
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Модуль 2 Тілдік - педагогикалық пәндер және салауатты,36 академиялық кредит 

ЖББП МК ShT  1104-1203 Шетел  тілі 1, 2 10 

ЖББП МК K(O)T1105-

1204 

Қазақ (орыс) тілі  1, 2 10 

БП ЖК    BShT 1106 Базалық шетел тілі  1 4 

БП    Оқу практикасы  2 2 

БП    Педпрактика 2 2 

ЖББП МК DSh Дене шынықтыру 1-4 8 

Модуль 3.1 Педагогикалық мамандыққа кіріспе ,15 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2101 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК KBN 2201 Кәсіпкерлік және бизнесс негіздері 4 5 

БП ЖК Ped 2203 Педагогика 3 4 

БП  Педпрактика 4 2 

Модуль 3.2 Менеджмент және педагогикалық қызмет, 15 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2101 Инклюзивті білім беру 3 4 

ЖББП ТК AA 2201 Академиялық адалдық 4 5 

БП Ж Ped 2203 Педагогика 3 4 

БП  Педпрактика  4 2 

Модуль 4.1 Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы, 25 академиялық кредит 

БП ТК MKKМBShT 

2103 

Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел 

тілі 
3 5 

БП ТК ShBBA 2102 Шеттілдік білім берудің әдістемесі 3 5 

БП ТК PG 2105 Практикалық грамматика 4 5 

БП ТК ShT (E) 2106-

2207 
Шетел тілі (екінші) 3, 4 10 

Модуль 4.2 Базалық және лингво елтанымдық пәндер, 25 академиялық кредит 

БП ТК AShTP 2103 Ауызша және жазбаша тілдер практикасы 3 5 

БП ТК ATEZhO 2102 Ағылшын тілін ерте жастан оқыту 3 5 

БП ТК КG 2105 Коммуникативтік грамматика 4 5 

БП ТК NT 2106-2207 Неміс тілі 3, 4 10 

Модуль 5.1 Ағылшын тілінің практикумы, 16 академиялық кредит 

БП ТК BNShTB2 2208 Базалық негізгі шетел тілі В2 4 6 

БП ТК Elt 2209 Елтану 4 5 

БП ЖК BOT 2210 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 4 5 

Модуль 5.2 Шетел тілінің практикалық курсы, 16 академиялық кредит 

БП ТК ATPK 2208 Ағылшын тілінің практикалық курс  4 6 

БП ТК BSIA 2209 Британия және Солтүстік Ирландия әлемі 4 5 

БП ЖК BOT 2210 Бағалаудың өлшемдік технологиялары 4 5 
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3.1 Модуль - Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру 

Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты–инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін 

мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық кәсіби әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзіреттіліктерді 

болашақ педагогтардың бойына қалыптастыру және дамыту; 
Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Курс пәні, мақсаты және міндеттері. Негізгі түсініктер. Инклюзивті білім 

берудің ұстанымдары. Қазақстандағы инклюзивті білім беру. Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім 

берудің нормативті-құқықтық негіздері. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім берудің негізгі идеялары мен түсініктерін біледі; В)Білім 

беру мекемелерінде инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастырудың құралдары мен негізгі әдістерін 

меңгереді; С)Инклюзивті білім берудің жалпы әдістемелік ұсыныстарын игереді; D)Жалпы орта мектеп 

жағдайында білім беруді интеграциялауды тиімді құра біледі; Е)Оқу және арнайы әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс жасау дағдысын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы 

инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес 

туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың  ғылым мен білім, 

өндіріс салаларында инновациялық  ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға  ықпал 

етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту,  

креативті ойлау,  бизнес жоспар құрастыру және т.с. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік 

факторларын біледі. В) Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық) 

қолданады C) Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау 

мүмкіндігі болады. Д) Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E) Осы саладағы технологиялар 

мен сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: педагогикалық ғылымның теориялық негіздері мен практикаға бағытталған 

аспектілерін меңгеру арқылы білім алушының педагогикалық мәдениеті мен кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны "Педагогика" пәні оқу жоспарының міндетті бөлігінің және білім беру 

қатынастарына қатысушылар қалыптастыратын бөліктің пәндерін одан әрі зерделеуге негіз болып табылады, 

бакалаврдың әртүрлі практикаларды өтуге жүйелі түрде дайындалуына ықпал етеді. "Педагогика" пәні 

гуманитарлық білім жүйесіндегі ғылым ретінде Зияткерлік тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, оны жүзеге 

асыру пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруды талап етеді. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылым және практикалық қызмет саласы ретінде педагогиканың мәні 

мен құндылықтары туралы тұжырымдамалық идеялармен танысты; В) педагогикалық процестер мен 

құбылыстардың олардың тарихи контекстінде және қазіргі заманғы көрінісінде мәні мен ерекшелігі туралы 

теориялық категорияларды және түсініктерді меңгерген; с) заманауи білім беру технологияларын, 
интерактивті және цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады; D) білім беру қатынастарына 

қатысушылармен өзара іс-қимылдың психологиялық-педагогикалық заңдылықтары,қағидаттары, 

ерекшеліктері, этикалық және құқықтық нормалары негізінде педагогикалық жағдайларды шешу әдістерін 

меңгерген;E) білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге  және кәсіптік әдеп нормаларына 

сәйкес кәсіптік қызметті жүзеге асыруға қабілетті. 
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3.2 Модуль - Менеджмент және педагогикалық қызмет 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 
дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

4.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы 

 

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 мақсаты-

лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден 

тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау 

саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде 
қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын 

жалғастырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы; 

Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және 

оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және 

әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның 

бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи 

тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар. 

Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып 

жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының 

жанұялық әдеттері;  Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни 
мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз! 

Жастар сәні және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі 

ортақ және ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы 

елестер; Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет 

елдегі студенттердің оқуы және өмірі. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстан кейін студент оқуы тиіс және түпнұсқалық әр түрлі жанрдағы 

(көркем әбедиет, публицистикалық визуальді-тәлімдік, прагматикалық) мәтіндерден берілген стратегия 

бойынша мәлімет алуы тиіс.В. Оқылған материалдырға және әлеуметтік мәдени білімге сүйене отырып. С. 

Студенттер дайындалған және дайындалмаған диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді. Д. 

Студенттер мәліметтер дереккөзіне сүйене отырып, диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне 
үйренеді, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі. Е. Студенттер күрделі мәселелі жағдайға сүйене 

отырып, диалогикалық және моногикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Basic foreign language in the context of intercultural communication 

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 
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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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

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: Шеттілдік білім берудің әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курстағы оқытудың мақсаты: 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: «Шеттілдік білім берудің әдістемесі» курсы мазмұны жағынан білім беру 
үрдісінің бұрынғы кезеңдерінде оқытылған, бұл курспен қатар оқытылып жатқан және бұл курстан кейін 

оқытылатын бір қатар оқу пәндерімен байланысты. Ондай пәндерге жатады: философия, психолого-

педагогикалық пәндер топтамасы, теориялық лингвистикалық пәндер, мәдениеттану, лингвомәдениеттану, 

әлеуметтану, мәдениетаралық қатысым теориясы. Эмпирикалық және теориялық деңгейде қолданылатын 

ғылыми зерттеу әдістерін ажырату. Білім беру жүйесін ауыстырудағы "мақсат", "мазмұны", "қағидаттар", 

"әдістер", "амалдар", "технологиялар" санаттарының түбегейлі және анықтайтын рөлін анықтау. Білім беру 

бағдарламаларының типтеріне сипаттама беру. Шет тілді білім берудің жалпыеуропалық жүйесі бойынша 

деңгейлік саралауда білім беру бағдарламасында таңдау. Сөйлеу әрекетінің түрлері мен әр түрлі кезеңдердегі 

тіл аспектілерін оқыту ерекшеліктерін анықтау.Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясының контекстінде 

қарым-қатынасты моделдеудің негізгі бағыттарын анықтау. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 
Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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: 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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Competence: As a result of studying this discipline 
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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. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Практикалық грамматика 

Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: біртұтас сөйлеу және тілдің грамматикалық жүйесі мен нормативтік және 

функционалдық грамматика туралы түсінігін қалыптастыру.Қарым-қатынастық құзырлық деп халықаралық 

деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән оқыту барысында тіл мен сөйлеудің грамматикалық системасы туралы 

толыұ түсінік береді. Сабақ барысында студенттер монологтық және диалогтық сөйлеуде тек дайындалған 

емес, дайындалмаған кезде де грамматикалық құрылымдарды игеру керек, яғни дайындалмаған кездегі сөйлеу 

студенттің грамматикалық материалды қандай деңгейде игергендігін көрсетеді. 
Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Бұл пәнді оқыған кейін, студент білу керек: -  грамматикалық мағынаны 

ауызша және жазбаша тілде тани білу; В. ағылшын етістіктің негізгі уақыттарын, сөз табын, сөйлем 

мүшелерін;-  грамматикалық материалды диалогтік және монологтік тілде қолдану; С. өткен грамматикалық 

материалдар бойынша өзінің және басқа студент сөйлемінде қателерді табу. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Practical Grammar  

Author: Бауыржан Н.Б. 

Aim of the discipline: The study of foreign language grammar in the course of communication, the formation of a 
holistic view of the grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further 

development of  professional-communicative and linguistic competences of  students. 

Summary:Past Simple. Past Continuous.  Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Present Simple. Present 

Continuous. Present Perfect Simple. P resent Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect. 

“Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and object clauses, 

combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”, 

“whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of 

purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of 

contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of.Conditionals: real with “if”, 

“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed 

conditions”Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the 
end, in the end. Modal Verbs: can, may, must, in all tensesMaking comparisons. Comparative and Superlative 

adjectives. Comparative clauses  Phrasal verbs 1. Verbswithtwoparticles. Verbs with one particle: transitive and 

inseparableVerbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion 

and question tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverbLinking words 2. Reason. Text 

organizers.Pronouns. Reflexivepronouns. PossessivesSpelling and pronunciation. Common spelling problemsFunctions: 

asking for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requestsCountable and 

uncountable nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article.Zero articleAll, no, none, 

each, every, either, neither 

Prerequisites: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Competence: А. After the course completion students acquire the following skills: Skills to elicit grammar material in 

the course of conversation and apply it according to situations, to choose examples for demonstration and explanation 
of grammar material; В. to analyze grammar. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілі ( екінші) 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

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: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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: Peschanskay T.I. 

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 

Prerequisites: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

4.2 Модуль - Базалық және  лингво елтанымдық пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ауызша және жазбаша тілдер практикасы 

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 мақсаты-
лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден 

тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау 

саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде 

қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын 

жалғастырады.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы; 

Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және 

оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және 

әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның 
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бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи 

тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар. 

Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып 

жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының 

жанұялық әдеттері;  Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни 

мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз! 

Жастар сәні және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі 

ортақ және ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы 
елестер; Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет 

елдегі студенттердің оқуы және өмірі. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстан кейін студент оқуы тиіс және түпнұсқалық әр түрлі жанрдағы 

(көркем әбедиет, публицистикалық визуальді-тәлімдік, прагматикалық) мәтіндерден берілген стратегия 

бойынша мәлімет алуы тиіс.В. Оқылған материалдырға және әлеуметтік мәдени білімге сүйене отырып. С. 

Студенттер дайындалған және дайындалмаған диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді. Д. 

Студенттер мәліметтер дереккөзіне сүйене отырып, диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне 

үйренеді, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі. Е. Студенттер күрделі мәселелі жағдайға сүйене 

отырып, диалогикалық және моногикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді 

 
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Practice of oral and written languages 

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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

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: Ағылшын тілін ерте жастан оқыту 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен заңдары, 
ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым ретінде 

әдістеме туралы студенттерге ғылыми көзқарас қалыптастыру;*Студенттерді әдістемелік ғылымның қазіргі 

жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;*Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына 

болашақта шетел тілін оқыту үшін қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама 

беру;*Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми 

ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі ойлауды, белсенділікті, динамикалық түрде өзгеріп тұратын  өмір және кәсіби 

міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: The principles and peculiarities of InnovativeTechnologies of Teaching Foreign 

Languages, Issues of methodology and technology, Case Study, Video conferencing, Video conferencing, Cross 

curricular story writing, Cambridge system of education 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен 

заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым 

ретінде әдістеме туралы;B. Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел тілін оқыту үшін 
қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама беру;C. Студенттерді әдістемелік ғылымның 

қазіргі жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;D. Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие 

міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі 

ойлауды, белсенділікті, E. динамикалық түрде өзгеріп тұратын  өмір және кәсіби міндеттерді шешуге 

шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Teaching English at an early age 

Author: NurmanovaSh.K. 

Aim of the:course is to teach the students to the features and methods of the teaching English in primary stage. 

Content:methods of teaching  theEnglish language in early stage, to define the ways of forming the  English language 

Prerequisites: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Expected results: A.Possession of theoretical bases. B. features  and methods of teaching English language in primary 

school. B. scientific-investigating methods and ways. C. notion about aims and tasks of the subject, laws, defining its 

development, innovational technologies of TFL.D. Skills: to insinuate  theoreticalknowledgeinto practice, necessary for 

TFL use technologies, contemporary technologies for TFL effectively.E.Abilities: sell dependent competence of the 

reeved knowledge 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Коммуникативтік 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, paraphrasePassives: focus on 

important information, reporting verbs. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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, paraphrasePassives: 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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Competence: А. After the course completion students acquire the following skills: 



104 

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. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Неміс тілі 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

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: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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: German language 

Autor: Peschanskay T.I. 

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 

Prerequisites: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 
gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 

Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 
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5.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикумы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Базалық негізгі шетел тілі В2 

Бағдарлама авторы: Мурсалиева А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілінде оқытудың мақсаты-мәдениаралық және кәсіби коммуникативтік 

біліктерін қалыптастыру. Коммуни-кативтік мәдениет тануға бағытталған оқып үйренудің мақсаты-

лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден 
тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау 

саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде 

қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын 

жалғастырады.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы; 

Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және 

оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және 

әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның 

бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи 

тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар. 

Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып 

жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының 
жанұялық әдеттері;  Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни 

мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз! Жастар сәні 

және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі ортақ және 

ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы елестер; 

Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет елдегі 

студенттердің оқуы және өмірі.  

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

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 
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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. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге өздері тілін үйренетін ел (ТҮЕ) туралы толык мәлімет беру, оларды 

осы ел туралы тарихи, географиялық, экономикалык, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы 
мағлұматтарды қамтитын білім кешенімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұлы Британия және Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі. I. Географиялық 

жағдайы. Территориясы. Табиғи жағдайлары. Біріккен Корольдіктің экономикасы. Шаруашылығының жалпы 

сипаттамасы. Өнеркәсіп, жетекші салалары және олардың орналасуы. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия 

Біріккен Корольдігінің мемлекеттік құрылымы. Халыққа білім беру жүйесі. Оның қазіргі ұйымдастырылуының 

негіздері. Халыққа білім беру ісін басқару. Мәдениет. Мұражайлар мен сурет галереялары. Сәулет 

ескерткіштері. Америка Құрама Штаттары. АҚШ-тың географиялық және табиғи жағдайлары.АҚШ-тың 

тұрғындары. АҚШ-тың мемлекеттік құрылысы. АҚШ-тың мәдени әр алуандығы.Елтанудағы жаңалық - 

америкатану. Америкатану тарихы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Expected learning outcomes: А. As a result of the study of geography, students should have basic themes: Domestic 

policy. The political system of the countries studied languages; В. level and problems of socio-economic development 

of countries, ways and perspectives of their solution. Place and role of the countries surveyed in the modern system of 

world civilization. Comparative analysis of the traditions and customs of the peoples of the studied languages and the 
Republic of Kazakhstan, as well as the processes occurring in them in order to identify the general and specific briefly 

speak on complex subjects of Sia, and to report on their country, compared with Sia. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Бағалаудың өлшемдік технологиялары 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

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: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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. 
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Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 

Name of the discipline: Dimensional assessment technologies 

Author of the program: Tastanbaeva D.K. 

The purpose of the course: to give students an idea of modern means of evaluating learning outcomes, the place and 

role of assessment in the educational process, the model of criterion-based assessment technology. 

Summary of the discipline: the educational process of the discipline is aimed at the formation and development of the 

following professional competencies: is able to model the educational process and is ready to implement it in teaching 
practice; uses basic methods,methods and means of receiving, storing, processing information, has developed computer 

skills, including a large-scale computer network; 

Prerequisites: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

Expected results of training: A. providing students with information about the types and principles of assessment; B. 

mastering the stages of assessment and analysis of tools; C. understanding the features of criteria table rubricators, 

format assessment and SUMIC (internal and external) assessment; D. formation of concepts of the curriculum and types 

of curricula (short, medium, long); E. mastering the pedagogical tasks, functions and composition of the portfolio and 

skills of its application. 

5.2 Модуль - Шетел тілінің практикалық курсы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Ағылшын тілінің практикалық  курс 

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 мақсаты-

лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден 

тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау 

саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде 

қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын 

жалғастырады.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы; 

Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және 
оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және 

әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның 

бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи 

тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар. 

Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып 

жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының 

жанұялық әдеттері;  Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни 

мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз! 

Жастар сәні және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі 

ортақ және ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы 

елестер; Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет 
елдегі студенттердің оқуы және өмірі. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстан кейін студент оқуы тиіс және түпнұсқалық әр түрлі жанрдағы 

(көркем әбедиет, публицистикалық визуальді-тәлімдік, прагматикалық) мәтіндерден берілген стратегия 

бойынша мәлімет алуы тиіс.В. Оқылған материалдырға және әлеуметтік мәдени білімге сүйене отырып. С. 

Студенттер дайындалған және дайындалмаған диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді. Д. 

Студенттер мәліметтер дереккөзіне сүйене отырып, диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне 

үйренеді, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі. Е. Студенттер күрделі мәселелі жағдайға сүйене 

отырып, диалогикалық және моногикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 
Name of the discipline: Practical course of English 

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 
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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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

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: Британия және Солтүстік Ирландия әлемі  

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге өздері тілін үйренетін ел (ТҮЕ) туралы толык мәлімет беру, оларды 

осы ел туралы тарихи, географиялық, экономикалык, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы 

мағлұматтарды қамтитын білім кешенімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұлы Британия және Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі. I. Географиялық 

жағдайы. Территориясы. Табиғи жағдайлары. Біріккен Корольдіктің экономикасы. Шаруашылығының жалпы 

сипаттамасы. Өнеркәсіп, жетекші салалары және олардың орналасуы. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия 

Біріккен Корольдігінің мемлекеттік құрылымы. Халыққа білім беру жүйесі. Оның қазіргі ұйымдастырылуының 

негіздері. Халыққа білім беру ісін басқару. Мәдениет. Мұражайлар мен сурет галереялары. Сәулет 
ескерткіштері. Америка Құрама Штаттары. АҚШ-тың географиялық және табиғи жағдайлары.АҚШ-тың 

тұрғындары. АҚШ-тың мемлекеттік құрылысы. АҚШ-тың мәдени әр алуандығы.Елтанудағы жаңалық - 

америкатану. Америкатану тарихы. 

Пререквизиттері: Ұлттық руханият, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1, Академиялық жазу 

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: The world of Britain and Northern Ireland 

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: Ulttyk rukhaniyat, Basic foreign language 

Post-requirements: Foreign language for special purposes C1, Academic writing 

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. 
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Модуль 3.1  Педагогикалық мамандыққа кіріспе , 21 академиялық кредит 

БП ЖК IBB 2101 Инклюзивті білім беру 3 4 

БП ТК ShBBA  2102 Шеттілдік білім берудің әдістемесі  3 4 

БП ЖК Ped 2102  Педагогика 3 5 

БП PP Педпрактика 3 2 

ЖББП ТК KIN 2101 Кәсіпкерлік және іскерлік негіздері 3 3 

Модуль 3.2 Менеджмент және педагогикалық қызмет, 21 академиялық кредит 

БП ЖК ІBB 2101  Инклюзивті білім беру 3 4 

БП ТК  ATEZhO 2102 Ағылшын тілін ерте жастан оқыту 3 4 

БП ЖК  Ped 2102  Педагогика    3 5 

БП PP Педпрактика  3 2 

ЖББП ТК KN 2101 Құқық негіздері  3 3 

Модуль 4.1 Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы, 24 академиялық кредит 

БП ТК  MKKМBShT 

2103 

Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел 

тілі 
3 3 

БП ТК  PG 2105 Практикалық грамматика 4 4 

БП ТК  ShT (E) 2106 Шетел тілі (екінші)  3, 4 9 

КП ТК  AMShT C1 

2107 

Арнайы мақсаттағы шетел тілі С1 
3, 4 11 

Модуль 4.2 Базалық және лингво елтанымдық пәндер, 24 академиялық кредит 

БП ТК  AZhTP 2103 Ауызша және жазбаша тілдер практикасы 3 3 

БП ТК  КG 2105 Коммуникативтік грамматика 4 4 

БП ТК  NT   2106 Неміс тілі 3, 4 9 

KП ТК  AT C1 D  2107 Ағылшын тілі С1 деңгейі  3, 4 11 

Модуль 5.1  Ағылшын тілінің практикумы, 15 академиялық кредит 

КП ТК  Elt 2206 Елтану 4 5 

БП ТК  ShTKAON 

2207 

Шетел тілінде көркем әдебиетті оқу негіздері 
4 5 

БП ТК  TT 2208 Тіл теориясы 4 5 

Модуль 5.2  Шетел тілінің практикалық курсы, 15 академиялық кредит 

КП ТК  BSIA 2106 Британия және Солтүстік Ирландия әлемі 4 5 

БП ТК  BShTSO 2207 Бірінші шетел тілінде сыни оқу 4 5 

БП ТК  LOTP  2208  Лингвистикалық оқытудың теориясы мен практикасы  4 5 

 

3.1 Модуль - Педагогикалық мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Инклюзивті білім беру   

Бағдарлама авторы: Альмуратова К.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән мақсаты–инклюзивті білім беру жағдайында жалпы білім беретін 

мекемелерде әлеуметтік-педагогикалық кәсіби әрекеттерді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін құзіреттіліктерді 

болашақ педагогтардың бойына қалыптастыру және дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны:Кіріспе. Курс пәні, мақсаты және міндеттері. Негізгі түсініктер. Инклюзивті білім 

берудің ұстанымдары. Қазақстандағы инклюзивті білім беру. Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім 

берудің нормативті-құқықтық негіздері. 
Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Инклюзивті білім берудің негізгі идеялары мен түсініктерін біледі; В)Білім 

беру мекемелерінде инклюзивті білім беруді тиімді ұйымдастырудың құралдары мен негізгі әдістерін 

меңгереді; С)Инклюзивті білім берудің жалпы әдістемелік ұсыныстарын игереді; D)Жалпы орта мектеп 

жағдайында білім беруді интеграциялауды тиімді құра біледі; Е)Оқу және арнайы әдебиеттермен өз бетінше 

жұмыс жасау дағдысын игереді. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шеттілдік білім берудің әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курстағы оқытудың мақсаты: 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: «Шеттілдік білім берудің әдістемесі» курсы мазмұны жағынан білім беру 
үрдісінің бұрынғы кезеңдерінде оқытылған, бұл курспен қатар оқытылып жатқан және бұл курстан кейін 

оқытылатын бір қатар оқу пәндерімен байланысты. Ондай пәндерге жатады: философия, психолого-

педагогикалық пәндер топтамасы, теориялық лингвистикалық пәндер, мәдениеттану, лингвомәдениеттану,  

әлеуметтану, мәдениетаралық қатысым теориясы. Эмпирикалық және теориялық деңгейде қолданылатын 

ғылыми зерттеу әдістерін ажырату. Білім беру жүйесін ауыстырудағы "мақсат", "мазмұны", "қағидаттар", 

"әдістер", "амалдар", "технологиялар" санаттарының түбегейлі және анықтайтын рөлін анықтау. Білім беру 

бағдарламаларының типтеріне сипаттама беру. Шет тілді білім берудің жалпыеуропалық жүйесі бойынша 

деңгейлік саралауда білім беру бағдарламасында таңдау. Сөйлеу әрекетінің түрлері мен әр түрлі кезеңдердегі 

тіл аспектілерін оқыту ерекшеліктерін анықтау.Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясының контекстінде 

қарым-қатынасты моделдеудің негізгі бағыттарын анықтау. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 
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: 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: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

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. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Педагогика 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 
Курсты оқытудың мақсаты: педагогикалық ғылымның теориялық негіздері мен практикаға бағытталған 

аспектілерін меңгеру арқылы білім алушының педагогикалық мәдениеті мен кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны "Педагогика" пәні оқу жоспарының міндетті бөлігінің және білім беру 

қатынастарына қатысушылар қалыптастыратын бөліктің пәндерін одан әрі зерделеуге негіз болып табылады, 

бакалаврдың әртүрлі практикаларды өтуге жүйелі түрде дайындалуына ықпал етеді. "Педагогика" пәні 

гуманитарлық білім жүйесіндегі ғылым ретінде Зияткерлік тұлғаны қалыптастыруға бағытталған, оны жүзеге 

асыру пәнаралық байланыстарды жүзеге асыруды талап етеді. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 
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Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ғылым және практикалық қызмет саласы ретінде педагогиканың мәні 

мен құндылықтары туралы тұжырымдамалық идеялармен танысты; В) педагогикалық процестер мен 

құбылыстардың олардың тарихи контекстінде және қазіргі заманғы көрінісінде мәні мен ерекшелігі туралы 

теориялық категорияларды және түсініктерді меңгерген; с) заманауи білім беру технологияларын, 

интерактивті және цифрлық білім беру ресурстарын пайдаланады; D) білім беру қатынастарына 

қатысушылармен өзара іс-қимылдың психологиялық-педагогикалық заңдылықтары,қағидаттары, 

ерекшеліктері, этикалық және құқықтық нормалары негізінде педагогикалық жағдайларды шешу әдістерін 
меңгерген;E) білім беру саласындағы нормативтік құқықтық актілерге және кәсіптік әдеп нормаларына 

сәйкес кәсіптік қызметті жүзеге асыруға қабілетті. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы 

инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес 

туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың  ғылым мен білім, 

өндіріс салаларында инновациялық  ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға  ықпал 

етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту,  
креативті ойлау,  бизнес жоспар құрастыру және т.с. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік 

факторларын біледі. В) Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық) 

қолданады C) Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау 

мүмкіндігі болады. Д) Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E) Осы саладағы технологиялар 

мен сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді. 

 

3.2 Модуль - Менеджмент және педагогикалық қызмет 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілін ерте жастан оқыту 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К. 

Курсты оқытудың мақсаты:Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен заңдары, 

ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым ретінде 

әдістеме туралы студенттерге ғылыми көзқарас қалыптастыру;*Студенттерді әдістемелік ғылымның қазіргі 

жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;*Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына 

болашақта шетел тілін оқыту үшін қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама 

беру;*Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми 

ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі ойлауды, белсенділікті, динамикалық түрде өзгеріп тұратын  өмір және кәсіби 

міндеттерді шешуге шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: The principles and peculiarities of InnovativeTechnologies of Teaching Foreign 

Languages, Issues of methodology and technology, Case Study, Video conferencing, Video conferencing, Cross 

curricular story writing, Cambridge system of education 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Зерттеу нысаны мен пәні, оның дамуын анықтайтын заңдылықтары мен 

заңдары, ұғымдық-категориялық аппараты мен ғылыми зерттреу әдіс-тәсілдері бар өз алдына жеке ғылым 

ретінде әдістеме туралы;B. Шетел тілдерін оқыту әдістемесі мен теориясына болашақта шетел тілін оқыту үшін 

қажет біліммен біліктердің біртұтас жүйесі ретінде сипаттама беру;C. Студенттерді әдістемелік ғылымның 

қазіргі жағдайы және негізгі даму тенденцияларымен таныстыру;D. Болашақ кәсіби өмірде оқу тәрбие 

міндеттерін жүзеге асырудың тиімділігін арттыру мақсатында ғылыми ізденіс жұ ұшқырлығын, жүйелі 

ойлауды, белсенділікті, E. динамикалық түрде өзгеріп тұратын  өмір және кәсіби міндеттерді шешуге 
шығармашылық тұрғыдан қарауды, өзін-өзі үздіксіз жетілдіруге дайын болуды талап етеді. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Teaching English at an early age 

Author: NurmanovaSh.K. 

Aim of the:course is to teach the students to the features and methods of the teaching English in primary stage. 

Content:methods of teaching  theEnglish language in early stage, to define the ways of forming the  English language 

teacher in primary stage. 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 
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Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected results: A.Possession of theoretical bases. B. features  and methods of teaching English language in primary 

school. B. scientific-investigating methods and ways. C. notion about aims and tasks of the subject, laws, defining its 

development, innovational technologies of TFL.D. Skills: to insinuate  theoreticalknowledgeinto practice, necessary for 

TFL use technologies, contemporary technologies for TFL effectively.E.Abilities: sell dependent competence of the 

reeved knowledge 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Коммуникативтік 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, paraphrasePassives: focus on 

important information, reporting verbs. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 
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, paraphrasePassives: 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: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied. 

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. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Неміс тілі 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

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. 
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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: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 
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; 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 
B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 

Name of the discipline: academic integrity 

Author of the program: candidate of Law A. K. Kurmanova 

The purpose of teaching the course: the formation of generalized knowledge about the set of values and principles 

that express the student's commitment to learning, about the development of anti-corruption behavior and intolerant 

attitude to any manifestations of corruption in relations with teachers and other students, as well as about the 
development of anti-corruption behavior and intolerance to any manifestations of corruption. 

Course summary: the concept of academic integrity, the concept and types of principles of academic integrity, the 

essence of academic integrity, the code of academic integrity of students of ZHUBANOV State University, the concept 

of corruption and corruption offenses, prevention of corruption, measures for violation of the principles of academic 

integrity. 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected results of training: a)knowledge and understanding of the basic principles of academic integrity B) 

implementation of future professional activities on the basis of established Anti-Corruption legal consciousness, legal 

thinking and legal culture. C) be able to draw conclusions about the principles of academic integrity. D) be able to make 

recommendations for improving anti-corruption legislation. E) skills in using the anti-plagiarism system when 
designing documents, essays, and scientific papers. 

 

4.1 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы 

 

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 мақсаты-
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лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден 

тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау 

саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде 

қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын 

жалғастырады.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы; 

Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және 

оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және 
әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның 

бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи 

тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар. 

Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып 

жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының 

жанұялық әдеттері;  Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни 

мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз! 

Жастар сәні және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі 

ортақ және ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы 

елестер; Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет 

елдегі студенттердің оқуы және өмірі. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстан кейін студент оқуы тиіс және түпнұсқалық әр түрлі жанрдағы 

(көркем әбедиет, публицистикалық визуальді-тәлімдік, прагматикалық) мәтіндерден берілген стратегия 

бойынша мәлімет алуы тиіс.В. Оқылған материалдырға және әлеуметтік мәдени білімге сүйене отырып. С. 

Студенттер дайындалған және дайындалмаған диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді. Д. 

Студенттер мәліметтер дереккөзіне сүйене отырып, диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне 

үйренеді, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі. Е. Студенттер күрделі мәселелі жағдайға сүйене 

отырып, диалогикалық және моногикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Basic foreign language in the context of intercultural communication 

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: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

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: Практикалық грамматика 

Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б. 



115 

Курсты оқытудың мақсаты: біртұтас сөйлеу және тілдің грамматикалық жүйесі мен нормативтік және 

функционалдық грамматика туралы түсінігін қалыптастыру.Қарым-қатынастық құзырлық деп халықаралық 

деңгейде шетел тілінде сөйлеуге қабілеттілігі мен дайындығын айтамыз. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән оқыту барысында тіл мен сөйлеудің грамматикалық системасы туралы 

толыұ түсінік береді. Сабақ барысында студенттер монологтық және диалогтық сөйлеуде тек дайындалған 

емес, дайындалмаған кезде де грамматикалық құрылымдарды игеру керек, яғни дайындалмаған кездегі сөйлеу 

студенттің грамматикалық материалды қандай деңгейде игергендігін көрсетеді. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Бұл пәнді оқыған кейін, студент білу керек: -  грамматикалық мағынаны 

ауызша және жазбаша тілде тани білу; В. ағылшын етістіктің негізгі уақыттарын, сөз табын, сөйлем 

мүшелерін;-  грамматикалық материалды диалогтік және монологтік тілде қолдану; С. өткен грамматикалық 

материалдар бойынша өзінің және басқа студент сөйлемінде қателерді табу. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Practical Grammar  

Author: Бауыржан Н.Б. 

Aim of the discipline: The study of foreign language grammar in the course of communication, the formation of a 

holistic view of the grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further 

development of  professional-communicative and linguistic competences of  students. 
Summary:Past Simple. Past Continuous.  Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Present Simple. Present 

Continuous. Present Perfect Simple. P resent Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect. 

“Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and object clauses, 

combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”, 

“whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of 

purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of 

contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of.Conditionals: real with “if”, 

“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed 

conditions”Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the 

end, in the end. Modal Verbs: can, may, must, in all tensesMaking comparisons. Comparative and Superlative 

adjectives. Comparative clauses  Phrasal verbs 1. Verbswithtwoparticles. Verbs with one particle: transitive and 
inseparableVerbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion 

and question tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverbLinking words 2. Reason. Text 

organizers.Pronouns. Reflexivepronouns. PossessivesSpelling and pronunciation. Common spelling problemsFunctions: 

asking for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requestsCountable and 

uncountable nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article.Zero articleAll, no, none, 

each, every, either, neither 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Competence: А. After the course completion students acquire the following skills: Skills to elicit grammar material in 

the course of conversation and apply it according to situations, to choose examples for demonstration and explanation 
of grammar material; В. to analyze grammar. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілі ( екінші) 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

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: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 
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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: Peschanskay T.I. 

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 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 
Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы мақсаттағы шетел тілін C1 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Foreign  Language for Specific Purposes C1 

Author of the course:Ussenova S.G. 

Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  
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Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child.The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.Problems of family life.Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 

communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 
their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 

 

4.2 Модуль - Базалық және  лингво елтанымдық пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ауызша және жазбаша тілдер практикасы 

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 мақсаты-

лингвистикалық (тілдік), дискурсивтік (сөйлеу), мәдени әлеуметтік және стратегиялық компоненттерден 

тұратын күрделі интегративтік тұтастық болып саналады. Бұл курс шетел тілдері мамандарын дайындау 

саласында студенттердің шетел тілінде қарым-қатынас жасау қабілеттерін мәдениаралық деңгейде 
қалыптастыру, продуктивтік және рецептивтік материалды тереңдете және кеңейте түсу жұмыстарын 

жалғастырады.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Заманауи қоғамдағы жанұя: Отбасыдағы ұрпақтардың қарым қатынасы; 

Отбасының жеке тұлғалық тәрбие салтының рөлі; Дені сау жанұя – дені сау қоғам. Заманауи жас жанұя және 

оның мәселелері: Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі некеге тұру ұлттық дәстүрлері және 

әдеттері; Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі демографиялық мәселелер; Жас жанұяның 

бюджеті, шығыстың басты тармақтары; Жас некелердің басты тұрақты және тиянақсыз шарттары.Заманауи 

тұрғын үй: Тұрғын үй түрлері (қалалық, ауыл үй, пәтер); Үйдің құрылысы; заманауи дизайн. Мейрамдар. 

Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі дәстүрлер және әдеттер: Қазақстандағы және оқытылып 

жатқан тіл еліндегі ұлттық символиканыңтарихи мәдени жағдайы; Туған күнді, баланың тууының тойлауының 

жанұялық әдеттері;  Қазақстандағы және оқытылып жатқан тіл еліндегі мемлекеттік, зайырлы және діни 
мейрамдар.Демалыс. Саяхат: Бос уақыт: оны өткізу тәсілі; Сізді еліктіргіш саяхатқа шақырамыз! 

Жастар сәні және жеке стиль: заманауи жастар сәні; заманауи сәнді жасаушылар; екі елдегі жастар сәніндегі 

ортақ және ерекше нәрселер.Мамандық таңдау: Мамандық таңдауға түрткі; Болашақ мамандық қызметі туралы 

елестер; Біздің және шет елдегі жоғары оқу орнына қабылдау түрі және байқау шарттары; Біздің және шет 

елдегі студенттердің оқуы және өмірі. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Курстан кейін студент оқуы тиіс және түпнұсқалық әр түрлі жанрдағы 

(көркем әбедиет, публицистикалық визуальді-тәлімдік, прагматикалық) мәтіндерден берілген стратегия 

бойынша мәлімет алуы тиіс.В. Оқылған материалдырға және әлеуметтік мәдени білімге сүйене отырып. С. 

Студенттер дайындалған және дайындалмаған диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді. Д. 
Студенттер мәліметтер дереккөзіне сүйене отырып, диалогикалық және монологикалық сөйлеу мәнеріне 

үйренеді, студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі. Е. Студенттер күрделі мәселелі жағдайға сүйене 

отырып, диалогикалық және моногикалық сөйлеу мәнеріне үйренеді 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Practice of oral and written languages 

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 
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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: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

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: Коммуникативтік 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, paraphrasePassives: focus on 

important information, reporting verbs. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

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, paraphrasePassives: 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: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

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. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Неміс тілі 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

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: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

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: German language 

Autor: Peschanskay T.I. 

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 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 
studied  

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 

Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілі С1 деңгейі 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:  English language C1 level 

Author of the course:Ussenova S.G. 

Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child.The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.Problems of family life.Relationship between young adults and parents. 
Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 

communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 

 

5.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикумы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Елтану 

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге өздері тілін үйренетін ел (ТҮЕ) туралы толык мәлімет беру, оларды 

осы ел туралы тарихи, географиялық, экономикалык, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы 

мағлұматтарды қамтитын білім кешенімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұлы Британия және Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі. I. Географиялық 

жағдайы. Территориясы. Табиғи жағдайлары. Біріккен Корольдіктің экономикасы. Шаруашылығының жалпы 

сипаттамасы. Өнеркәсіп, жетекші салалары және олардың орналасуы. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия 

Біріккен Корольдігінің мемлекеттік құрылымы. Халыққа білім беру жүйесі. Оның қазіргі ұйымдастырылуының 

негіздері. Халыққа білім беру ісін басқару. Мәдениет. Мұражайлар мен сурет галереялары. Сәулет 

ескерткіштері. Америка Құрама Штаттары. АҚШ-тың географиялық және табиғи жағдайлары.АҚШ-тың 
тұрғындары. АҚШ-тың мемлекеттік құрылысы. АҚШ-тың мәдени әр алуандығы.Елтанудағы жаңалық - 

америкатану. Америкатану тарихы. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Елтануды оку нысанын және оның баска ғылымдармен байланысын; тілін 

үйренетін елдін физикалық және экономикалык географиясын; В.әкімшілік-аймақтың бөлінуін; елдің 

қалыптасу тарихын; қоғамдық саяси құрылысын; С.билігінің мемлекеттік құрылымын және саяси жүйесін; 

ғылым мен мәдениет калыптасуының шарттары мен ерекшеліктерін; салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық 

мейрамдары мен рәміздерін; D.қазіргі кезде болып жатқан саяси, экономикалық. әлеуметтік және мәдени 

процестерін; әлемдік цивилизация жүйесіндегі тілін оқып отырган елдің алатын орнын; E.үйренетін тілдің 

елтануга арналған реалияларының, тұракты идиомалық сөз тіркестерінің мағыналық күрылымын білу. 

 
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Country study 

Author: Trusheva AT 

Summary:of the course to give students a holistic view of the country of the target language, equip them with 

knowledge of the complex And this, including details of the historical, geographical, economic, socio - political, 

cultural and social characteristics. 

Course Description: The history of the country of studied language, the political system and institutions; geographical 

position; economic, political, social and cultural processes; conditions and characteristics of the formation of nation, 

culture, formation of statehood as the main stages of historical development 
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Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected learning outcomes: А. As a result of the study of geography, students should have basic themes: Domestic 

policy. The political system of the countries studied languages; В. level and problems of socio-economic development 

of countries, ways and perspectives of their solution. Place and role of the countries surveyed in the modern system of 

world civilization. Comparative analysis of the traditions and customs of the peoples of the studied languages and the 

Republic of Kazakhstan, as well as the processes occurring in them in order to identify the general and specific briefly 
speak on complex subjects of Sia, and to report on their country, compared with Sia. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілінде көркем әдебиетті оқу негіздері 

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының 

тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін 

қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу; 

макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша 

өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана 
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды 

фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын 

түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және 

тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу; 

мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды 

бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу 

барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы 

акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар, 

кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және 

қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну); 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 
Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің 

тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; 

Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Basics of reading fiction in a foreign language 

Author of the course: A.T Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 
and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately,adequately understand the 

literary text. 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected results: А.Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); В. 

implementation of independent work of students;С. formation of a complex communication skills to extract the main 
information of the text, the story line, main chain of events, combining individual facts into meaningful parts; 

understanding of the implicit content of the text. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Тіл теориясы 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К. 

Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық, 

дыбыстық бірлікткердің сөйлеуге қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру.-тіл жүйесінің қазіргі кездегі 

даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;- 
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студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен қорытындыларды жасау қабілетін дамыту;-теориялық 

материалдарды берудің педагогикалық дағдыларды дамыту. Курстың басты тақырыптары мен тараулары 

теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндаудаң олардың тілдің өз қызметін атқарудағы прагматикалық 

құндылығымен таныстыруға қарай бірізділікпен көрсетіледі 

Пәннің қысқаша мазмұны: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The 

categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, 

Syntax. Phrases, The Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, 

English vocabulary as a system. 
Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.ағылшын тілінің грамматикасының ең маңызды заңдылықтары жөнінде 

түсінік беру, грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен – морфология және синтаксиспен 

таныстыру. B.Курстың негізгі бөлімдері теориялық сұрақтардың жүйелік мазмұндалуынан бастап оның тілдің 

прагматикалық C.Студентерде тілдің формалды - мағыналық құрамы және грамматикалық бірліктердің тілде 

қолдануы жөнінде ғылыми түсініктерді қалыптасады.D.тіл жүйесінің қазіргі дамуының тенденциялары жөнінде 

ғылыми ақпаратты өз бетімен ұғыну қабілетін дамиды. 

 

Dublindesciptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: LanguageTheory 

Author:NurmanovaSh.K.  
Aim The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the Theoretical Grammar and its contemporary state. 
B. laws the Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/ C.Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, be able to make morphological  analysis of words and 

semantic analysis of word compilations.  D.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo 

 

5.2 Модуль - Шетел тілінің практикалық курсы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Британия және Солтүстік Ирландия әлемі  

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:студенттерге өздері тілін үйренетін ел (ТҮЕ) туралы толык мәлімет беру, оларды 

осы ел туралы тарихи, географиялық, экономикалык, қоғамдық-саяси, мәдени және әлеуметтік сипаттағы 
мағлұматтарды қамтитын білім кешенімен қаруландыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Ұлы Британия және Солтүстік Ирландияның Біріккен Корольдігі. I. Географиялық 

жағдайы. Территориясы. Табиғи жағдайлары. Біріккен Корольдіктің экономикасы. Шаруашылығының жалпы 

сипаттамасы. Өнеркәсіп, жетекші салалары және олардың орналасуы. Ұлыбритания және Солтүстік Ирландия 

Біріккен Корольдігінің мемлекеттік құрылымы. Халыққа білім беру жүйесі. Оның қазіргі ұйымдастырылуының 

негіздері. Халыққа білім беру ісін басқару. Мәдениет. Мұражайлар мен сурет галереялары. Сәулет 

ескерткіштері. Америка Құрама Штаттары. АҚШ-тың географиялық және табиғи жағдайлары.АҚШ-тың 

тұрғындары. АҚШ-тың мемлекеттік құрылысы. АҚШ-тың мәдени әр алуандығы.Елтанудағы жаңалық - 

америкатану. Америкатану тарихы. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Елтануды оку нысанын және оның баска ғылымдармен байланысын; тілін 
үйренетін елдін физикалық және экономикалык географиясын; В.әкімшілік-аймақтың бөлінуін; елдің 

қалыптасу тарихын; қоғамдық саяси құрылысын; С.билігінің мемлекеттік құрылымын және саяси жүйесін; 

ғылым мен мәдениет калыптасуының шарттары мен ерекшеліктерін; салт-дәстүр, әдет-ғұрып, ұлттық 

мейрамдары мен рәміздерін; D.қазіргі кезде болып жатқан саяси, экономикалық. әлеуметтік және мәдени 

процестерін; әлемдік цивилизация жүйесіндегі тілін оқып отырган елдің алатын орнын; E.үйренетін тілдің 

елтануга арналған реалияларының, тұракты идиомалық сөз тіркестерінің мағыналық күрылымын білу. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: The world of Britain and Northern Ireland 
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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: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected learning outcomes: А. As a result of the study of geography, students should have basic themes: Domestic 

policy. The political system of the countries studied languages; В. level and problems of socio-economic development 

of countries, ways and perspectives of their solution. Place and role of the countries surveyed in the modern system of 

world civilization. Comparative analysis of the traditions and customs of the peoples of the studied languages and the 

Republic of Kazakhstan, as well as the processes occurring in them in order to identify the general and specific briefly 

speak on complex subjects of Sia, and to report on their country, compared with Sia. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін сыни оқу  

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының 

тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін 

қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу; 

макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша 

өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана 

отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды 

фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын 

түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және 

тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу; 
мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды 

бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу 

барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы 

акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар, 

кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және 

қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну); 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің 

тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; 
Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Critical reading of the first foreign language 

Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 
Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately,adequately understand the 

literary text. 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

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. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Лингвистикалық оқытудың теориясы мен практикасы 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К. 

Курстағы оқытудың мақсаты:Фонетика  тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен зерттеу әдістері 

туралы түсінік беру  және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Фонетиканың мақсаты және анықтамасы. Тіл фонемаларының аспектісі. Сөз 

механизімі. Фонемаларды топтау. Тілдің фонелогиялық аспектісі. Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі. 
Ассимиляция, адаптация, фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл 

дыбыстарының дауыс қатысына қарай жіктелуі: дауысты және  дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру; 

дыбыстардың классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге 

толық фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің 

грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі 

бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық 

және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың 

арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім. 

Пререквизиттері: Философия, Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілінде сыни оқу, Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. 

фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық 
категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына 

түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау. 

E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Theory and practice of linguistic teaching 

Author:NurmanovaSh.K.  

Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect 

of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English 

language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern 

tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics. 
Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation 

of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of 

the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the 

language functioning. 

Prerequisites: Philosophy, Basic foreign language 

Post-requirements: Critical reading of a second foreign language, Literature of the country of the language being 

studied  

Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its 

contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C. 

Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make 

morphological  analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, 
prove or deny different pains of vivo. 
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Модуль 4.1 Арнайы бағыттағы шетел тілі,  26 академиялық кредит 

БП ТК   AMShT  C1 

2301 

 Арнайы мақсаттағы шетел тілі С1 
3 6 

КП ТК  EShTSO 2302 Екінші шетел тілінде сыни оқу  3 5 

КП ТК  OTEA 2303 Оқытылатын тіл елінің әдебиеті  3 5 

КП ТК  AОТZh  2304 Академиялық оқу, тыңдау және жазу  3 5 

КП ТК  BShTUO 2305 Бірінші  шетел тілінде үйде оқу  3 5 

Модуль 4.2 Кәсіби шетел тілі, 26 академиялық кредит 

БП ТК   KBAT 2301 Кәсібіи бағыттағы ағылшын тілі  3 6 
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КП ТК  EShTUO 2302 Екінші  шетел тілінде үйден оқу  3 5 

КП ТК  AАА 2303 Америка және Австралия әдебиеті 3 5 

КП ТК  ATS 2304 Академиялық тыңдау және сөйлеу  3 5 

КП ТК  EShTZhO 2305  Екінші шетел тілінде  жеке оқу  3 5 

Модуль 5.1 Көркем әдебиет және баспасөз тілі, 22 академиялық кредит 

КП ТК  KSLGMT 2306 Қоғамдық - саяси лексика және газет мақалаларын талдау  3 4 

КП ТК  ShTKMТ  2307 Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау  3 4 

КП   PP Педагогикалық практика 4 2 

БП ТК  AAMShT  С1-

С2 2308 

Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 
4 4 

КП ТК  TT  2309 Тіл теориясы 4 3 

БП   Дипломалды практика 4 5 

Модуль 5.2 Шетел тілін коммуникативтік мақсатта оқыту, 22 академиялық кредит 

КП ТК  ATBT 3106 Ағылшын тіліндегі баспасөздер тілі 3 4 

КП ТК  ATFSK 3107 Ағылшын тілді фильмдерді сыни қарау   3 4 

КП   PP Педагогикалық практика 4 2 

БП ТК  KMAT  4101 Кәсіби мақсаттағы ағылшын тілі  4 4 

КП ТК  LOTP 3208 Лингвистикалық оқытудың теориясы мен практикасы   4 3 

БП   Дипломалды практика 4 5 

 

4.1 Модуль - Арнайы бағыттағы шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы мақсаттағы шетел тілі C1 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:2-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 2-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 
ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Foreign Language for Specific Purposes C1 

Author of the course:Ussenova S.G. 

Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child.The Bell family Charter. Problems connected 
with bringing up children. Family life.Problems of family life.Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 

communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілінде сыни оқу 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік 

мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас 

түрлерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық 

сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер, 

кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру 

(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр 

түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу; 
Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

құбылыстарды қолдана білу; В.800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің 

тереңдеуі және кеңейеуі; С.Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; 

Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Critical reading in a second foreign language 

Autor: Peschanskay T.I. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 
notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 
verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Оқытылатын тіл елінің әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және  мәдениаралық құзіреттілігін 

қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының 

шығармаларынмен таныстыру . 

Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және 
әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар 

шығармашылығының  көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар  жұмыстарын 

түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы 

мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының  формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау, 

шығарманың  эстетикалық,  адамгершілік  және тәрбиелілік  әлеуетін анықтау.  Коммуникативтік және  

мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру,  ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы 

жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың 

ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және  мәдениетаралық   

құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының 
өмірбаяны мен шығармашылығы. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:Literature of English speaking countries. 

Program author:Uais A.A. 

The aim of studying:Formation of communicative and  intercultural competences of students, introduction of  the main 

trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 
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Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 

language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Socio-

cultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences 
of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of 

the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the 

introduction of specific features, content and forms of English literature.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық оқу, тыңдау және жазу  

Бағдарлама авторы: Усенова С.Г. 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға 

академиялық оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет 

алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық оқу қарым қатынастық спецификасын; ғылыми стиль 

ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен құрылыстық 

ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ  бен  аргументациялауды.-практикалық 

тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі 

мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  сай 

академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған 

талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.  

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic reading and listening 

Author: Usennova S.G. 

Aim To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Content   To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results:Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out 

ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. 

 
Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Бірінші шетел тілін үйде оқу 

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының 

тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін 

қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу; 

макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша 

өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу; қажетті аныктама материалдарды қолдана 

отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды 

фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу; мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын 
түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және 

тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу; 

мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды 

бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу 

барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы 

акпаратты табу; прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар, 

кітапшалар); көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және 

қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну); 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 
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Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

құбылыстарды қолдана білу; В. 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің 

тереңдеуі және кеңейеуі; С. Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; 

Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline: Home Reading first foreign language 
Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately,adequately understand the 

literary text. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 
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. 

 

4.2 Модуль - Кәсіби шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Кәсібіи бағыттағы ағылшын тілі 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:2-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 
оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 2-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Professional English 

Author of the course:Ussenova S.G. 

Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child.The Bell family Charter. Problems connected 
with bringing up children. Family life.Problems of family life.Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 

communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілінде үйден оқу 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік 

мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас 

түрлерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық 

сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер, 
кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру 

(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр 

түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу; 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Hauslektüre der zweiten Fremdsprache  
Autor:Tastanbaeva D.K. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 
(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Америка және Австралия әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және  мәдениаралық құзіреттілігін 
қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының 

шығармаларынмен таныстыру . 

Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және 

әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар 

шығармашылығының  көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар  жұмыстарын 

түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы 

мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының  формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау, 

шығарманың  эстетикалық,  адамгершілік  және тәрбиелілік  әлеуетін анықтау.  Коммуникативтік және  

мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру,  ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы 
жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың 

ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және  мәдениетаралық   

құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының 

өмірбаяны мен шығармашылығы. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Literature of American and Australian  

Program author:Uais A.A. 
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The aim of studying:Formation of communicative and  intercultural competences of students, introduction of  the main 

trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 

Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 

language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Socio-
cultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences 

of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of 

the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the 

introduction of specific features, content and forms of English literature. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық тыңдау және сөйлеу 

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тіліндегі тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі 

жағдаяттарға бағытталған әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау. 
Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді 

қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-

қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; 

материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. берілген 

материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу 

құзыреттілігін қолдану.ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын 

іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана 

білу.  

  
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:Academic listening and speaking 

Author:Trusheva  A.T 

Aim:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories 

about learning process 

Content:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening 

stories about learning process 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out 

ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide  several 
interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. Know: specifics 

of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their realization in 

educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic teat; ways of 

critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to 

elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; to organize the 

structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance with the 

specialized requirements.   

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілін жеке оқу 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік 
мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас 

түрлерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық 

сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер, 

кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру 

(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр 

түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу; 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Individualis Lesender zweiten Fremdsprache 

Autor:Tastanbaeva D.K. 
Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 
Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

5.1 Модуль - Көркем әдебиет және баспасөз тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Қоғамдық - саяси лексика және газет мақалаларын талдау 

Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты:шетел тілін меңгеру барысында газет журнал, телеведение арқылы студенттің 
тілдік дағдылары мен қабілеттерін, сөздік қоры мен грамматикалық құрылымдарын бекіту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы  байыту мен бекітуге және грамматикалық 

құрылымдарды бекітуге  бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс  жасау шетел тілін практика жүзінде   

игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерді меңгеру мен бекітудің құралы болып саналады. 

«Бұқаралық ақпарат құралдар тілі» курсында  

қоғамдық саяси мәтіндермен жұмысқа да үлкен мән береді.  

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент шет тілінде жазылған басылымдар мен жұмыс 

жасап, өз елі мен шет елдердегі соңғы жаңалықтарды талқылай білуі қажет. Берілген тапсырмаларды, соңғы 

жаңалықтарды іздеуге, белгілі басылымдармен сараптама жұмыс жүргізуге дағдылануы қажет.Пән бойынша 
білімін тереңдетіп, мерзімдік басылыммен жұмыс жүргізіп, жаңалықтарды талқылап, өз елінің соңғы 

ақпараттарымен салыстыру. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Rendring of newspaper  article Social and political vocabulary and abstracting of newspaper articles 

Author:Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content: The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and grammar, 

and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political articles, up-to-date 

and current events around the world and in the countries.  

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Results: knowledge, ability, skills А.-the popular names of waive and foreign publications the source of to date and 

current  news around the world В.-discuss and analyze the latest news around the world С.-to define the potential 

publications abroad and in the country. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Шетел тіліндегі көркем мәтінді талдау 

Авторы: Бауыржан Н.Б. 
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Пәннің оқыту мақсаты: студенттерге әдеби мәтінді терең түсіну қабілетін үйрету ғана емес, бірақ үйренген 

дағдыларын болашақ оқушыларға беруге қабілетті болуы үшін, әдістеріді  қолдануға үйрету. Бұл пәнді оқыту 

әдістемелік және педагогикалық бағыттағы курс үшін қажетті шарт.  

Пәннің мазмұны: Пән екі бөліктен тұрады. алғашқы 6 мәтін ХХ ғасырдың ағылшын тілі жазушылар 

әңгімелері, сондай-ақ олардың ықтимал түсіндіру үлгілері беріледі. Қөркем ақпаратты  терең түсіну үшін 

алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз 

берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша, 

дидактикалық қиындықтар арттыру қағидасына негізделген. Екінші бөлігі  қысқа прозалардан тұрады,  АҚШ, 
Ұлыбритания, Австралия және Жаңа Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді , 

олар түрлі жанрлар мен стильдере қарастырылған 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Күтілетін оқыту нәтижелер: Қөркем ақпаратты  терең түсіну үшін алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде 

жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру 

жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша, дидактикалық қиындықтар арттыру 

қағидасына негізделген. Екінші бөлігі  қысқа прозалардан тұрады,  АҚШ, Ұлыбритания, Австралия және Жаңа 

Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді , олар түрлі жанрлар мен стильдере 

қарастырылған 

 

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 
The name of discipline: Analysis of a literary text in a foreign language 

Author Baurzhan N.B. 

The purpose of the study (in accordance with the curriculum) to teach students not only the ability to penetrate deeply 

into the literary text, but  be able to transfer the skills learned, methods and teach their future pupils. This means that the 

methodological and pedagogical orientation of training to the interpretation of the text is a prerequisite classes for this 

course. 

Summary, the course consists of two parts. The first consists of 6 stories of English-speaking writers of the XX 

century, then samples of their possible interpretation. Due to the fact that the depth of artistic comprehension of the 

information is impossible without understanding the absolute linear expressions meaning of the text, the first two stories 

are Russian translation and interpretation is also performed in Russian, whenever possible to facilitate the perception of 

text analysis at an early stage. The following two stories are given without translation, but the interpretation of them 
also conducted in Russian. The last two stories are interpreted in English. Thus, the benefit based on the principle of 

increasing the didactic difficulties. 

The second part of the manual includes 18 stories of English-speaking writers of the XX century, representing different 

genres and styles of the individual short prose US, UK, Australia and New Zealand. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected learning outcomes :Artistic text is complex and multi-layered. The task of its interpretation - to extract the 

maximum laid down in his thoughts and feelings of the artist. The idea of the artist embodied in the work, and only he 

can be reconstructed. It is no coincidence the principle of communication of the artist and the reader is called the 

principle of the funnel: through the wide part of it flows all mir№ Conscious Creator, it results in concrete work, on the 

basis of which the reader has to recreate the richness of reality, concentrated in a literary text. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі  С1-С2 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: 4-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 
Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Foreign  Language for Specific Purposes С1-С2 

Author of the course:Ussenova S.G. 

Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession. 

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child.The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.Problems of family life.Relationship between young adults and parents. 
Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 

communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Тіл теориясы 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К 

Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық, 

дыбыстық бірлікткердің сөйлеуге қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру.-тіл жүйесінің қазіргі кездегі 
даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;- 

студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен қорытындыларды жасау қабілетін дамыту;-теориялық 

материалдарды берудің педагогикалық дағдыларды дамыту. Курстың басты тақырыптары мен тараулары 

теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндаудаң олардың тілдің өз қызметін атқарудағы прагматикалық 

құндылығымен таныстыруға қарай бірізділікпен көрсетіледі 

Пәннің қысқаша мазмұны: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The 

categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, 

Syntax. Phrases, The Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, 

English vocabulary as a system. 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.ағылшын тілінің грамматикасының ең маңызды заңдылықтары жөнінде 

түсінік беру, грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен – морфология және синтаксиспен 

таныстыру. B.Курстың негізгі бөлімдері теориялық сұрақтардың жүйелік мазмұндалуынан бастап оның тілдің 

прагматикалық C.Студентерде тілдің формалды - мағыналық құрамы және грамматикалық бірліктердің тілде 

қолдануы жөнінде ғылыми түсініктерді қалыптасады.D.тіл жүйесінің қазіргі дамуының тенденциялары жөнінде 

ғылыми ақпаратты өз бетімен ұғыну қабілетін дамиды. 

 

Dublindesciptors(А, В, С, D, Е) 

Name: LanguageTheory 

Author:Nurmanova Sh.K.  

Aim The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of 
Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the Theoretical Grammar and its contemporary state. 

B. laws the Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/ C.Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, be able to make morphological  analysis of words and 

semantic analysis of word compilations.  D.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo. 
 

5.2 Модуль - Шетел тілін коммуникативтік мақсатта оқыту 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ағылшын тіліндегі баспасөздер тілі 

Бағдарлама авторы: Бауыржан Н.Б. 

Пәннің мақсаты: шетел тілін меңгеру барысында газет журнал, телеведение арқылы студенттің тілдік 

дағдылары мен қабілеттерін, сөздік қоры мен грамматикалық құрылымдарын бекіту болып табылады. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы байыту мен бекітуге және грамматикалық 

құрылымдарды бекітуге бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс жасау шетел тілін практика жүзінде 

игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерді меңгеру мен бекітудің құралы болып саналады. 

«Бұқаралық ақпарат құралдар тілі» курсында қоғамдық саяси мәтіндермен жұмысқа да үлкен мән береді.  

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент шет тілінде жазылған басылымдар мен жұмыс 

жасап, өз елі мен шет елдердегі соңғы жаңалықтарды талқылай білуі қажет. Берілген тапсырмаларды, соңғы 
жаңалықтарды іздеуге, белгілі басылымдармен сараптама жұмыс жүргізуге дағдылануы қажет.Пән бойынша 

білімін тереңдетіп, мерзімдік басылыммен жұмыс жүргізіп, жаңалықтарды талқылап, өз елінің соңғы 

ақпараттарымен салыстыру. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:Language  of the English Mass media 

Author: Baurzhan N.B. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content: The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and grammar, 

and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political articles, up-to-date 

and current events around the world and in the countries.  
Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Results: knowledge, ability, skills -the popular names of waive and foreign publications the source of to date and 

current news around the world -discuss and analyze the latest news around the world-to define the potential publications 

abroad and in the country. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Ағылшын тілді фильмдерді сыни қарау   

Авторы Бауыржан Н.Б. 

Пәннің оқыту мақсаты (оқу жоспарына сәйкес) студенттерге әдеби мәтінді терең түсіну қабілетін үйрету ғана 

емес, бірақ үйренген дағдыларын болашақ оқушыларға беруге қабілетті болуы үшін, әдістеріді  қолдануға 
үйрету. Бұл пәнді оқыту әдістемелік және педагогикалық бағыттағы курс үшін қажетті шарт.  

Пәннің мазмұны: Пән екі бөліктен тұрады. алғашқы 6 мәтін ХХ ғасырдың ағылшын тілі жазушылар 

әңгімелері, сондай-ақ олардың ықтимал түсіндіру үлгілері беріледі. Қөркем ақпаратты  терең түсіну үшін 

алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз 

берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша, 

дидактикалық қиындықтар арттыру қағидасына негізделген. Екінші бөлігі  қысқа прозалардан тұрады,  АҚШ, 

Ұлыбритания, Австралия және Жаңа Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді , 

олар түрлі жанрлар мен стильдере қарастырылған 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Күтілетін оқыту нәтижелер: Қөркем ақпаратты  терең түсіну үшін алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде 
жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру 

жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша, дидактикалық қиындықтар арттыру 

қағидасына негізделген. Екінші бөлігі  қысқа прозалардан тұрады,  АҚШ, Ұлыбритания, Австралия және Жаңа 

Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді , олар түрлі жанрлар мен стильдере 

қарастырылған 

  

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 

The name of discipline Critical review of English language films 

Author Baurzhan N.B. 

The purpose of the study (in accordance with the curriculum) to teach students not only the ability to penetrate deeply 

into the literary text, but  be able to transfer the skills learned, methods and teach their future pupils. This means that the 

methodological and pedagogical orientation of training to the interpretation of the text is a prerequisite classes for this 
course. 

Summary, the course consists of two parts. The first consists of 6 stories of English-speaking writers of the XX 

century, then samples of their possible interpretation. Due to the fact that the depth of artistic comprehension of the 

information is impossible without understanding the absolute linear expressions meaning of the text, the first two stories 

are Russian translation and interpretation is also performed in Russian, whenever possible to facilitate the perception of 

text analysis at an early stage. The following two stories are given without translation, but the interpretation of them 

also conducted in Russian. The last two stories are interpreted in English. Thus, the benefit based on the principle of 

increasing the didactic difficulties. 
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The second part of the manual includes 18 stories of English-speaking writers of the XX century, representing different 

genres and styles of the individual short prose US, UK, Australia and New Zealand. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected learning outcomes :Artistic text is complex and multi-layered. The task of its interpretation - to extract the 

maximum laid down in his thoughts and feelings of the artist. The idea of the artist embodied in the work, and only he 

can be reconstructed. It is no coincidence the principle of communication of the artist and the reader is called the 

principle of the funnel: through the wide part of it flows all mir№ Conscious Creator, it results in concrete work, on the 
basis of which the reader has to recreate the richness of reality, concentrated in a literary text. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби мақсаттағы ағылшын тілі 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: 4-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 
мәселелері. 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Professional English 

Author of the course: Ussenova S.G. 

Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession. 

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child.The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.Problems of family life.Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Лингвистикалық оқытудың теориясы мен практикасы   

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К 

Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық, 

дыбыстық бірлікткердің сөйлеуге қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру.-тіл жүйесінің қазіргі кездегі 

даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;- 

студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен қорытындыларды жасау қабілетін дамыту;-теориялық 

материалдарды берудің педагогикалық дағдыларды дамыту. Курстың басты тақырыптары мен тараулары 

теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндаудаң олардың тілдің өз қызметін атқарудағы прагматикалық 
құндылығымен таныстыруға қарай бірізділікпен көрсетіледі 

Пәннің қысқаша мазмұны: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The 

categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, 

Syntax. Phrases, The Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, 

English vocabulary as a system. 

Пререквизиттері: Педагогика, Базалық негізгі шетел тілі В2,Елтану 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.ағылшын тілінің грамматикасының ең маңызды заңдылықтары жөнінде 

түсінік беру, грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен – морфология және синтаксиспен 
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таныстыру. B.Курстың негізгі бөлімдері теориялық сұрақтардың жүйелік мазмұндалуынан бастап оның тілдің 

прагматикалық C.Студентерде тілдің формалды - мағыналық құрамы және грамматикалық бірліктердің тілде 

қолдануы жөнінде ғылыми түсініктерді қалыптасады.D.тіл жүйесінің қазіргі дамуының тенденциялары жөнінде 

ғылыми ақпаратты өз бетімен ұғыну қабілетін дамиды. 

 

Dublindesciptors(А, В, С, D, Е) 

Name: Theory and practice of linguistic teaching 

Author: Nurmanova Sh.K.  
Aim The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Prerequisites: Pedagogy, Basic basic foreign language B2, Country Studies 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the Theoretical Grammar and its contemporary state. 

B. laws the Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/ C.Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, be able to make morphological  analysis of words and 
semantic analysis of word compilations.  D.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo. 

 

6В01706-Шетел тілі: екі шетел тілі 

 

3 курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 
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8.1 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі ,25 академиялық кредит 

БП ЖК  
ShTOITCR 

3101 
Шетел тілін оқытудағы IT және цифрлық ресурстар  5 5 

КП ТК  ShTBAKT 3301 Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдар тілі  5 5 

БП ТК  EShT 3203 Екінші шетел тілі  5 5 

БП ТК  ShTAMO C1 

3201/3202 

Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту С1 
5,6 10 

8.2 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі ,25 академиялық кредит 

БП ЖК  
ShTOITCR 

3101 
Шетел тілін оқытудағы IT және цифрлық ресурстар  5 5 

КП ТК  ShTGMT 3301 Шетел тіліндегі газет мақалаларын талқылау  5 5 

БП ТК  NТ 3203 Неміс тілі 5 5 

БП ТК 
AТ C1 D 

3201/3202 
Ағылшын тілі С1 деңгейі 5,6 10 

9.1 Модуль - Лингво-әдістемелік білімдер, 15 академиялық кредит 

КП ТК  ShTGZZh 3302 Шетел тілінде ғылыми-зерттеу жұмысы   5 5 

БП ЖОО ShTSTZhU 
3102 

Шетел тілінде сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру 6 3 

КП ТК  TT 3303 Тiл теориясы 6 5 

БП   PP Педпрактика 6 2 

9.2 Модуль - Лингво-әдістемелік білімдер,15 академиялық кредит 

КП ТК  ShTGZZhN 

3302 
Шетел тіліндегі ғылыми зерттеу негіздері  5 5 

БП ЖОО    ShTSTZhU 

3102 
Шетел тілінде сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру 6 3 

КП ТК  LGN 3303 Лингвистика және грамматика негіздері   6 5 

БП   PP Педпрактика 6 2 

10.1 Модуль - Академиялық, көркем-әдеби және ресми мәтіндерді талдау, 20 академиялық кредит 

КП ТК  ShTIKKAZhN 

3304 

Шетел тіліндегі іскери қарым-қатынаста академиялық жазудың 

негіздері  
5 5 
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БП ТК  EShTUO  3204 Екінші шетел тілін үйде оқу  6 5 

КП ТК  SKMT 3305 Стилистика және көркем мәтінді талдау 6 5 

КП ТК  AO 3306 Аналитикалық оқу  6 5 

10.2 Модуль - Академиялық, көркем-әдеби және ресми мәтіндерді талдау, 20 академиялық кредит 

КП ТК  IAZh 3304 Іскерлік академиялық жазу 5 5 

БП ТК  EShTZhO 3204  Екінші шетел тілін жеке оқу  6 5 

КП ТК  KMS 3305 Көркем мәтін стилі  6 5 

КП ТК  KMAO 3306 Кәсіби мәтіндерді аналитикалық оқу 6 5 

 

8.1 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілін оқытудағы IT және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Пәннің мақсаты: Шетел тілі сабағында цифрлық технологияларды қолдануға үйрету болашақ мамандықтың 

қажеттіліктерін ескереді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілі мұғалімінің кәсібилігінің ерекшелігі - оның шет тілін оқытудағы білім, 
білік және дағдылар жүйесін меңгеруі, жеке қасиеттерін, ақыл-ой белсенділігін, жүйелік ойлау қабілетін 

дамыту, динамикалық түрде өзгеретін өмірлік және кәсіби міндеттерді шешуі, шығармашылық тәсіл. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Шетел тілі сабағында цифрлық технологияларды қолдануға үйрету 

болашақ мамандықтың қажеттіліктерін ескереді.B) Шетел тілі мұғалімінің кәсібилігінің ерекшелігі - оның шет 

тілін оқытудағы білім, білік және дағдылар жүйесін меңгеруі,C) жеке қасиеттерін, ақыл-ой белсенділігін, 

жүйелік ойлау қабілетін дамыту, D) динамикалық түрде өзгеретін өмірлік және кәсіби міндеттерді шешуі, 

шығармашылық тәсіл. 

 

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 
Name of the discipline: IT and digital resources in teaching a foreign language 

Author of the program: Tastanbaeva D.K. 

The purpose of the discipline: teaching the use of digital technologies in a foreign language lesson takes into account 

the needs of the future profession. 

Summary of the discipline: the peculiarity of the professionalism of a foreign language teacher is his mastery of the 

system of knowledge, skills and abilities in teaching a foreign language, the development of personal qualities, mental 

activity, system thinking, solving dynamically changing life and professional tasks, creative approach. 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected learning outcomes: A) teaching the use of digital technologies in foreign language lessons takes into account 

the needs of the future profession.B) a special feature of the professionalism of a foreign language teacher is his mastery 

of the system of knowledge, skills and abilities in teaching a foreign language,C) development of personal qualities, 
mental activity, system thinking, D) solving dynamically changing life and professional tasks, creative approach 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдар тілі 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К 

Пәннің мақсаты: шетел тілін меңгеру барысында газет журнал, телеведение арқылы студенттің тілдік 

дағдылары мен қабілеттерін, сөздік қоры мен грамматикалық құрылымдарын бекіту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы байыту мен бекітуге және грамматикалық 

құрылымдарды бекітуге бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс жасау шетел тілін практика жүзінде 

игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерді меңгеру мен бекітудің құралы болып саналады. 

«Бұқаралық ақпарат құралдар тілі» курсында қоғамдық саяси мәтіндермен жұмысқа да үлкен мән береді.  
Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:Пәнді оқу барысында студент шет тілінде жазылған басылымдар мен жұмыс 

жасап, өз елі мен шет елдердегі соңғы жаңалықтарды талқылай білуі қажет. Берілген тапсырмаларды, соңғы 

жаңалықтарды іздеуге, белгілі басылымдармен сараптама жұмыс жүргізуге дағдылануы қажет.Пән бойынша 

білімін тереңдетіп, мерзімдік басылыммен жұмыс жүргізіп, жаңалықтарды талқылап, өз елінің соңғы 

ақпараттарымен салыстыру. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Language of foreign language Mass media 

Author: Nurmanova Sh.K.  
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Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 

Content: The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and grammar, 

and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political articles, up-to-date 

and current events around the world and in the countries.  

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Results: knowledge, ability, skills -the popular names of waive and foreign publications the source of to date and 
current news around the world -discuss and analyze the latest news around the world-to define the potential publications 

abroad and in the country. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Екінші шетел 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: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты 

айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде 
сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық 

және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа 

қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап 

ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға; 

жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас 

тарту және т.б.) жазуға; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Zweiten Fremdsprache 

Autor: Khassanova E. 

Zusammenfassung: Essen. Produkte. Lebensmittelgeschäft. Gaststättenwesen. Mensa. Shopping. Supermärkte und 
Boutiquen. Erste Kontakte. Begrüßung. Bekanntschaft. Beruf. Vorstellung. Familie. Familienzusammensetzung. 

Verwandtschaftsbeziehungen. Familienleben. Haus, Wohnung. Wohnort. Wohnungseinrichtung. Einzugsfeier. Zeit. 

Jahreszeiten. Arbeitstag. Tagesablauf. Urlaub und Freizeit. Hobbys. Sport in meinem Leben. 

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 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 
lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 

Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 
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Дублин дескрипторлары : (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілін арнайы мақсатта оқыту C1 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 

Курстағы оқытудың мақсаты: 3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 
мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 
қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 

Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 

Name: Foreign  Language for Specific Purposes C1 

Author of the course:Ussenova S.G. 

Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.  Problems of family life. Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 

communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 

 

 

8.2 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тіліндегі газет мақалаларын талқылау 

Бағдарлама авторы:Сулейменова З.Е. 
Курсты оқытудың мақсаты:шетел тілін меңгеру барысында газет журнал, телеведение арқылы студенттің 

тілдік дағдылары мен қабілеттерін, сөздік қоры мен грамматикалық құрылымдарын бекіту болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы  байыту мен бекітуге және грамматикалық 

құрылымдарды бекітуге  бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс  жасау шетел тілін практика жүзінде   

игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерді меңгеру мен бекітудің құралы болып саналады. 

«Бұқаралық ақпарат құралдар тілі» курсында  

қоғамдық саяси мәтіндермен жұмысқа да үлкен мән береді.  

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Пәнді оқу барысында студент шет тілінде жазылған басылымдар мен жұмыс 

жасап, өз елі мен шет елдердегі соңғы жаңалықтарды талқылай білуі қажет. Берілген тапсырмаларды, соңғы 

жаңалықтарды іздеуге, белгілі басылымдармен сараптама жұмыс жүргізуге дағдылануы қажет.Пән бойынша 
білімін тереңдетіп, мерзімдік басылыммен жұмыс жүргізіп, жаңалықтарды талқылап, өз елінің соңғы 

ақпараттарымен салыстыру. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Rendring of newspaper  article 

Author: Syleimenova Z.E. 

Aim:to form students’ abilities, habits, lexical and grammatical elements through Mass media means as newspapers, 

journals and TV. 
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Content: The process of reading newspapers and journals gives an opportunity to enrich students’lexis and grammar, 

and applying foreign languages in practice. The attention is paid to the work with social and political articles, up-to-date 

and current events around the world and in the countries.  

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Results: knowledge, ability, skills А.-the popular names of waive and foreign publications the source of to date and 

current  news around the world В.-discuss and analyze the latest news around the world С.-to define the potential 

publications abroad and in the country. 
 

Дублин дескрипторлары: (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: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты 

айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде 

сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық 

және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа 
қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап 

ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға; 

жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас 

тарту және т.б.) жазуға; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Deutsche Sprache 

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 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  
oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 

Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 
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Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:  Ағылшын тілі  C1 деңгейі 

Бағдарлама авторы: Оразова А.А. 

Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай оқытудың жалпы білімі 

және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. Оқытудың 

мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік шеңберіндегі 

іскерліктерін калыптастыру 3-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік мәдениаралық құзреттілік 

болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 
Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; В. Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық 

қатынастың ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; С. Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, 

идиомалық сөз бен ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды 

өзгертудің түрлі құралдарын қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, 

болашақ мұғалімдер жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби 

компетенцияны дамыту үшін қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс. 
 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: English language С1 

Author: Orazova A.A. 

Aim:The aim is communicative competence, the ability to communicate in a target language for meaningful purposes.  

Content:The course is designed to train students with a high communicative competence and intercultural interaction, 

teach them culture and literature of FL speaking countries, provide writing and speaking skills to interact with 

foreigners during different meetings, conferences and debates 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Results: А.the ability to use professionally-oriented knowledge. В. the ability to use skills in the framework of specialty 
–oriented field of communication;С.Students’ must know the ways of organization of schooling and out-of- school 

activities’. Д.the ability to communicate using communicative types ofmonological speech. Е.  the ability to 

communicate using communicative types ofmonological speech forms of discourse. 

 

9.1 Модуль - Лингво-әдістемелік білімдер 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілінде ғылыми-зерттеу жұмысы   

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К. 

Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретіндежәнеғылымиакадемиялық тілдесудің негіздерін 

меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі 
тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;- 

тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша 

жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың 

елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of 

preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper 

outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical 

designing of a scientific text.,Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

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; 
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Research work in a foreign language 

Author   Nurmanova Sh.K.  

Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 

Content:  The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

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: Шетел тілінде сыныптан тыс жұмысты ұйымдастыру 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Курстағы оқытудың мақсаты: Шет тіліндегі сыныптан тыс жұмыстың мазмұны оның бағыттарының 

бірлігінде жатыр: прагматикалық (оқушылардың коммуникативті дағдылары мен дағдыларын, көркемдік 

іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру);  

Пәннің қысқаша мазмұны: гносеологиялық (аударма тілінің елі туралы, әлемдегі оқиғалар туралы, 
халықаралық қозғалыс туралы, балалар мен жасөспірімдер ұйымдары туралы есеп беру); аксиологиялық 

(қызметтің құндылық бағдарларын, мотивтерін дамыту). 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Шет тіліндегі сыныптан тыс жұмыстың мазмұны оның бағыттарының 

бірлігінде жатыр: прагматикалық (оқушылардың коммуникативті дағдылары мен дағдыларын, көркемдік 

іскерліктері мен дағдыларын қалыптастыру); В. гносеологиялық (аударма тілінің елі туралы, әлемдегі оқиғалар 

туралы, халықаралық қозғалыс туралы, балалар мен жасөспірімдер ұйымдары туралы есеп беру); С. 

аксиологиялық (қызметтің құндылық бағдарларын, мотивтерін дамыту). 

 

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 
Name of the discipline: Organization of extracurricular activities in a foreign language 

Author of the program: Tastanbayeva D. K. 

The purpose of training in the course: the content of extracurricular work in a foreign language lies in the unity of its 

directions: pragmatic (formation of communicative skills and abilities of students, artistic skills and abilities); 

Summary of the discipline: gnoseological (reporting on the country of the translation language, events in the World, 

International Movement, children's and youth organizations); axiological (development of value orientations, motives of 

activity). 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected learning outcomes: A. The content of extracurricular work in a foreign language lies in the unity of its 

directions: pragmatic (formation of communicative skills and abilities of students, artistic skills and abilities); V. 
gnoseological (reporting on the country of the translation language, events in the World, International Movement, 

children's and youth organizations); C. axiological (development of value orientations, motives of activity).  

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Тіл теориясы 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К 

Курстағы оқытудың мақсаты: студенттердің тілдің түрлік-мағыналық құрылымы және грамматикалық, 

дыбыстық бірлікткердің сөйлеуге қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру.-тіл жүйесінің қазіргі кездегі 

даму үрдістері туралы ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдей білу жөніндегі іскерлігін дамыту;- 

студенттердің теориялық жинақтаулар мен өз бетімен қорытындыларды жасау қабілетін дамыту;-теориялық 

материалдарды берудің педагогикалық дағдыларды дамыту. Курстың басты тақырыптары мен тараулары 

теориялық мәселелерді жүйелі түрде баяндаудаң олардың тілдің өз қызметін атқарудағы прагматикалық 
құндылығымен таныстыруға қарай бірізділікпен көрсетіледі 

Пәннің қысқаша мазмұны: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The 

categories of the verb, The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, 

Syntax. Phrases, The Sentences. Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, 

English vocabulary as a system. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.ағылшын тілінің грамматикасының ең маңызды заңдылықтары жөнінде 

түсінік беру, грамматикалық құбылыстардың негізгі аспектілерімен – морфология және синтаксиспен 
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таныстыру. B.Курстың негізгі бөлімдері теориялық сұрақтардың жүйелік мазмұндалуынан бастап оның тілдің 

прагматикалық C.Студентерде тілдің формалды - мағыналық құрамы және грамматикалық бірліктердің тілде 

қолдануы жөнінде ғылыми түсініктерді қалыптасады.D.тіл жүйесінің қазіргі дамуының тенденциялары жөнінде 

ғылыми ақпаратты өз бетімен ұғыну қабілетін дамиды. 

 

Dublindesciptors(А, В, С, D, Е) 

Name: LanguageTheory 

Author:Nurmanova Sh.K.  
Aim The most important laws of the English language, basic, aspects of the linguistic phenomena: two pats of 

Grammar: morphology and Syntax.,- about modern tendencies of the Linguistic development and contemporary state of 

the linguistics. 

Content: Parts of Speech The subject of theoretical course of English Grammar, The Verb. The categories of the verb, 

The Noun. The Pronoun, The Adjective. The Stative, Numerals. Functional parts of speech, Syntax.Phrases, The 

Sentences.Classification of Sentences, Text, Phonetics, Intonation, The object of lexicology, English vocabulary as a 

system. 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: A.Knowledge of the historical development of the Theoretical Grammar and its contemporary state. 

B. laws the Theoretical Grammar, its national system and grammatical notions/ C.Skills use scientific literature and 

references, to understand and generalize different theories, be able to make morphological  analysis of words and 
semantic analysis of word compilations.  D.Abilities use scientific terminology, prove or deny different pains of vivo. 

 

9.2 Модуль - Лингво-әдістемелік білімдер 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілінде ғылыми-зерттеу жұмысы  негіздері 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К. 

Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретіндежәнеғылымиакадемиялық тілдесудің негіздерін 

меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі 

тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;- 

тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша 
жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың 

елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of 

preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper 

outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical 

designing of a scientific text.,Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

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   Nurmanova Sh.K.  

Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 

Content:  The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 
for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

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: Лингвистика және грамматика негіздері   
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Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К. 

Курстағы оқытудың мақсаты:Фонетика  тіл білімінің бір саласы екендігі, оның салалары мен зерттеу әдістері 

туралы түсінік беру  және тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі бейнелеу әдістерімен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Фонетиканың мақсаты және анықтамасы. Тіл фонемаларының аспектісі. Сөз 

механизімі. Фонемаларды топтау. Тілдің фонелогиялық аспектісі. Фонемалардың сөз ағымында өзгеріске түсуі. 

Ассимиляция, адаптация, фонемалардың өзара ықпалы туралы ұғым. Ассимиляцияның типтері, дәрежелері. Тіл 

дыбыстарының дауыс қатысына қарай жіктелуі: дауысты және  дауыссыз дыбыстар туралы түсінік беру; 

дыбыстардың классификациясы мен емлесін меңгерту; орфография және орфоэпия туралы түсінік беру; сөзге 
толық фонетикалық талдау жасауға үйрету.Оқып жатқан тілдің грамматикалық құрылысы. Оқып жатқан тілдің 

грамматикалық құрылысын зерттеу тарихынан негізгі мәліметтер. Тілдің грамматикалық құрылысын жүйелі 

бейнелеу әдістері. Оқып жатқан тіл грамматикасының қазіргі жағдайы. Дәстүрлі грамматика, құрылымдық 

және функционалдық грамматика. Грамматиканың негізгі бөлімдері – морфология және синтаксис, олардың 

арақатынасы. Морфология-сөз туралы, оның құрылымы және грамматикалық категориялар туралы ілім. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. 

фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық 

категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; D.әр түрлі теорияларды жалпылау және сына 

түсіну, өз бетімен сөздердің морфологиялық анализ жасау, сөз тіркестердің құрам-сематикалық анализін жасау. 

E.ғылыми терминологияны қолдана білу, әр түрлі пікірлердің тұрарлығын дәлелдеу немесе жоққа шығару. 
 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:  Basics of linguistics and grammar 

Author:Nurmanova Sh.K.  

Aim:Phonetics as a Science. Grammar as a science. Articulation aspects of the language phoneme. Phonological aspect 

of the language, Assimilation Types of degrees of comparison of assimilation. The most important laws of the English 

language, basic, aspects of the  linguistic phenomena: two pats of Grammar: morphology and Syntax.,- about modern 

tendencies of the Linguistic development and contemporary state of the linguistics. 

Content:To the students notion about basic parts of the course consequently starting from the systematic presentation 

of theoretical question to their pragmatic value in the language functioning.To the students notion about basic parts of 

the course consequently starting from the systematic presentation of theoretical question to their pragmatic value in the 
language functioning. 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: A.Knowledge: of the historical development of the Theoretical phonetics and grammar and its 

contemporary state. B. laws the Theoretical phonetics and grammar, its national system and grammatical notions.C. 

Skills use scientific literature and references, to understand and generalize different theories, be able to make 

morphological analysis of words and semantic analysis of word compilations. D.Abilities use scientific terminology, 

prove or deny different pains of vivo. 

10.1 Модуль - Академиялық, көркем-әдеби және ресми мәтіндерді талдау 

 

Дублин дескрипторлары:(А, В, С, D, Е)  
Пәннің атауы: Шетел тіліндегі іскери қарым-қатынаста академиялық жазудың негіздері 

Бағдарлама авторы:  Усенова С.Г. 

Пәннің мақсаты: Шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу, іскерлік этикетінің және 

мәдениаралық коммуникация ережелерін игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке меншік кәсібі, экономика механизімдері, сұраныс, баға қою сұрақтары, 

жарнаманың негізгі түрлерімен таныстыру; іскерлік корреспонденциясы, іскерлік қағаздарды жазуға үйрету. 

Құжат толтыру мәселелерін талқылау, түсіндіру. Офиске қажетті тіркелетін материалдың тіркесі және мазмұны 

туралы мәлімет. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:Cтудент өзінің сөз қорын 300 лексикалық бірлікке көбейтіп, іс талқылаулар  

мен дискуссияларға белсенді араласып, ұсыныстар ұсынып, қарсыластарының ойымен келісу - келіспеуін 
айкындап, телефон арқылы өз-өзін ұстап білуі, ағылшын тілінде іс кағаздар жаза білуі, халықаралык іс 

мәдениетімен таныс болуы қажет.-өз бетінше телефон немесе басқа да байланыс жүйесі арқылы әңгімелер 

жүргізе білу;-өз бетінше іскерлік кездесулерге, келіссөз жүргізуге, ағылшын тілінде интервьюге қатысып, өз ойын 

айқын көрсете білу;-шет елдерден келген серіктестермен ресми емес кездесулер жүргізе білу;-ағылшын тілінде 

презентацияларға қатысып, оларды ұйымдастыра білу;-іс-сапарларда ағылшын тілін қолдану;-іс- қағаздарды 

ағылшын тілінде жүргізе білуі тиіс 

 

Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Basics of academic writing in business communication in a foreign language 
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Author:Ussenova S.G. 

Aim:Firmly hold the minimum business language, resulting in a small amount of unknown words becomes familiar 

surroundings; Contribute to the unfamiliar words and understand them on the basis of context 

Content:The course introduces the terms “company structure”, “private business”, “mechanisms of economics”, 

“demand”, “main types of advertising”, provides skills of  “business letter writing ”,“CV and letter of application 

writing” “leading paperwork” in English.   

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: Business vocabulary, business terms (e.g. PR, CV, retailing, demand, advertisement,), clichés used in 

business meetings, interviews, telephone conversations, company structure, outline of a business letter, stages of 

recruitment, basics of the world business culturestudents should be able to:Take part in business talks; -Write business 

letters, CV, letter of application; -Make presentations in English and participate in them;-Conduct telephone and other 

business conversations, negotiations. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілін үйде оқу 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Курстағы оқытудың мақсаты:Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік 

мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас 

түрлерін дамыту. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық 

сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер, 

кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру 

(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр 

түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу; 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 
 

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 

Titel der Disziplin: Hauslektüre der zweiten Fremdsprache 

Autor: Tastanbaeva D.K. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  
Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Стилистика және көркем мәтінді талдау 
Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: Курстың негізгі мақсаты стилистика саласында кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру, студенттерге тілдің стилистикалық құралдары туралы теориялық білім беру, стилистикалық 

талдау жасауға үйрету, қатысым мақсатына қарай тіл құралдарын пайдалана білу дағдысын қалыптастыру. 

Курстың міндеттері: Студенттердің тілдің түрлік-стилистикалық құрылымы және лингвистикалық бірліктердің 

сөйлеуде қызмет атқаруы туралы түсінігін қалыптастыру; Тіл жүйесінің қазіргі кездегі даму үрдістері туралы 

ағымдық ғылыми ақпаратты өз бетімен өңдеу білу жөніндегі іскерлігін дамыту; Студенттердің теориялық 

жинақтаулар мен өз бетімен қорытындылар жасау қабілетін дамыту. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: General notes on style and stylistics.The spoken language and the written 

language.Special literary vocabulary and special colloquial vocabulary.Expressive means and stylistic devices.The 

problem of the English literary language.Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken 

and written varieties. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: Студенттерді тілдің экспрессивті құралдары мен стилистикалық әдістерін 

және олардың мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті тиісті білім деңгейімен қамтамасыз ету; алынған білім 
негізінде студенттерді кез-келген қатысымдық бағыттағы және күрделі мәтінге стилистикалық талдау жасауға 

үйрету;функционалды стильдің ерекшелігін анықтайтын заңдар мен белгілерді айқындау; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Stylistics and analysis of literary texts 

Author:Uais A.A 

Aim:The main aim of the course in stylistic sphere is to form professional competence, to give students theoretical 

knowledge about stylistic methods of language, to teach how to do stylistic analysis, and to restore the use of the 

language skills depending on the purpose of engagement.  

To develop the students’ language structure of different stylistic procedures, formation of the units in speech, 

understanding of their functioning; to develop scientific information in the modern trends of the language in the current 

system of self-development of word processing skills; theoretical accumulation and development of the ability to create 
their own conclusions. 

Content of the course: General notes on style and stylistics. The spoken language and the written language. Special 

literary vocabulary and special colloquial vocabulary. Expressive means and stylistic devices. The problem of the 

English literary language. Phonetically, morphological, lexical and syntactical peculiarities of the spoken and written 

varieties.  

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Results: knowledge, ability, skills: To ensure students with necessary level of education and determine the activity of 

their text, expressive and stylistic methods of language to train students on the basis of their specific knowledge of any 

communicative orientation and for the complex. Stylistic analysis of the text; to define the rules and features 

determining functional style.  
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Аналитикалық  оқу  

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курстағы оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының 

тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін 

қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу; 

макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша 

өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу;қажетті аныктама материалдарды қолдана 
отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды 

фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу;мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын 

түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және 

тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу; 

мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды 

бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу 

барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы 

акпаратты табу;прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар, 

кітапшалар);көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және 

қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну); 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е) 

Discipline:: Analytical reading 

Author of the course: AT Trusheva 
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Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately,adequately understand the 
literary text. 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); 

implementation of independent work of students; 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. 

 

10.2 Модуль - Академиялық, көркем-әдеби және ресми мәтіндерді талдау 

 

Дублин дескрипторлары:(А, В, С, D, Е)  

Пәннің атауы: Іскерлік академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Усенова С.Г. 

Пәннің мақсаты: Шетел тілінің ресми іскерлік стилінің ерекшеліктерін білу, іскерлік этикетінің және 

мәдениаралық коммуникация ережелерін игеру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жеке меншік кәсібі, экономика механизімдері, сұраныс, баға қою сұрақтары, 

жарнаманың негізгі түрлерімен таныстыру; іскерлік корреспонденциясы, іскерлік қағаздарды жазуға үйрету. 

Құжат толтыру мәселелерін талқылау, түсіндіру. Офиске қажетті тіркелетін материалдың тіркесі және мазмұны 

туралы мәлімет. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:Cтудент өзінің сөз қорын 300 лексикалық бірлікке көбейтіп, іс талқылаулар  

мен дискуссияларға белсенді араласып, ұсыныстар ұсынып, қарсыластарының ойымен келісу - келіспеуін 
айкындап, телефон арқылы өз-өзін ұстап білуі, ағылшын тілінде іс кағаздар жаза білуі, халықаралык іс 

мәдениетімен таныс болуы қажет.-өз бетінше телефон немесе басқа да байланыс жүйесі арқылы әңгімелер 

жүргізе білу;-өз бетінше іскерлік кездесулерге, келіссөз жүргізуге, ағылшын тілінде интервьюге қатысып, өз ойын 

айқын көрсете білу;-шет елдерден келген серіктестермен ресми емес кездесулер жүргізе білу;-ағылшын тілінде 

презентацияларға қатысып, оларды ұйымдастыра білу;-іс-сапарларда ағылшын тілін қолдану;-іс- қағаздарды 

ағылшын тілінде жүргізе білуі тиіс 

 

Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Business academic writing 

Author:Ussenova S.G. 

Aim:Firmly hold the minimum business language, resulting in a small amount of unknown words becomes familiar 
surroundings; Contribute to the unfamiliar words and understand them on the basis of context 

Content:The course introduces the terms “company structure”, “private business”, “mechanisms of economics”, 

“demand”, “main types of advertising”, provides skills of “business letter writing ”,“CV and letter of application 

writing” “leading paperwork” in English.   

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: Business vocabulary, business terms (e.g. PR, CV, retailing, demand, advertisement,), clichés used in 

business meetings, interviews, telephone conversations, company structure, outline of a business letter, stages of 

recruitment, basics of the world business culturestudents should be able to:Take part in business talks; -Write business 

letters, CV, letter of application; -Make presentations in English and participate in them;-Conduct telephone and other 

business conversations, negotiations. 

 
Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілін жеке оқу 

Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б. 

Курстағы оқытудың мақсаты:Берілген курс сөйлесу тәсілі ретінде негізгі шетел тілін практикалық меңгеру 

жұмысын жалғастырады. Нәтижесінде студенттер коммуникативті негіздердің негізгі түрлерін меңгереді: 

сөйлеу, оқу және түсіну, тыңдау, жазу және аудару. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Адам және оның қоршаған орта. Денсаулық және экология. Спорт және дені cay 

тұрмыс қалпы, біздің өміріміздегі әдебиет, өнер, кино. 
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Еліміздегі және тілін үйреніп жатқан елдің қазіргі әдебиеті. Жақсы көретін жазушы. Кино. Жақсы көретін 

актерлер, фильмдер. Сұңғат. Музыка. Адамды тәрбиелеудегі өнердің рөлі. Мамандық таңдау. Мамандық таңдау 

себептері. Еліміздегі және шетелдегі жоғары оку орындары. 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

құбылыстарды қолдана білу; B.800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің 

тереңдеуі және кеңейеуі; C.Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; 
D.Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Kritisches Lesen der zweiten Fremdsprache 

Autor: Хасанова Э.Б. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  
Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: A.der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;B. den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen.C.Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials.D.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Көркем мәтін стилі 

Авторы Бауыржан Н.Б. 

Пәннің оқыту мақсаты: студенттерге әдеби мәтінді терең түсіну қабілетін үйрету ғана емес, бірақ үйренген 

дағдыларын болашақ оқушыларға беруге қабілетті болуы үшін, әдістеріді  қолдануға үйрету. Бұл пәнді оқыту 

әдістемелік және педагогикалық бағыттағы курс үшін қажетті шарт.  

Пәннің мазмұны: Пән екі бөліктен тұрады. алғашқы 6 мәтін ХХ ғасырдың ағылшын тілі жазушылар 

әңгімелері, сондай-ақ олардың ықтимал түсіндіру үлгілері беріледі. Қөркем ақпаратты  терең түсіну үшін 

алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз 

берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша, 

дидактикалық қиындықтар арттыру қағидасына негізделген. Екінші бөлігі  қысқа прозалардан тұрады,  АҚШ, 

Ұлыбритания, Австралия және Жаңа Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді , 
олар түрлі жанрлар мен стильдере қарастырылған 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Қөркем ақпаратты  терең түсіну үшін алғашқы екі әңгімелер орыс тілінде 

жазбаша және ауызша аудармасы берілген. Келесі екі әңгімелер аудармасыз берілген, сондай-ақ орыс түсіндіру 

жүргізіледі. соңғы екі әңгімелер ағылшын тілінде түсіндіріледі. Осылайша, дидактикалық қиындықтар арттыру 

қағидасына негізделген. Екінші бөлігі  қысқа прозалардан тұрады,  АҚШ, Ұлыбритания, Австралия және Жаңа 

Зеландия ХХ ғасырдың ағылшын тілді жазушылар 18 әңгімелер кіреді , олар түрлі жанрлар мен стильдере 

қарастырылған 

 

Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 

The name of discipline:Literary text style 

Author Baurzhan N.B. 

The purpose of the study (in accordance with the curriculum) to teach students not only the ability to penetrate deeply 

into the literary text, but  be able to transfer the skills learned, methods and teach their future pupils. This means that the 

methodological and pedagogical orientation of training to the interpretation of the text is a prerequisite classes for this 

course. 

Summary, the course consists of two parts. The first consists of 6 stories of English-speaking writers of the XX 

century, then samples of their possible interpretation. Due to the fact that the depth of artistic comprehension of the 

information is impossible without understanding the absolute linear expressions meaning of the text, the first two stories 

are Russian translation and interpretation is also performed in Russian, whenever possible to facilitate the perception of 
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text analysis at an early stage. The following two stories are given without translation, but the interpretation of them 

also conducted in Russian. The last two stories are interpreted in English. Thus, the benefit based on the principle of 

increasing the didactic difficulties. 

   The second part of the manual includes 18 stories of English-speaking writers of the XX century, representing 

different genres and styles of the individual short prose US, UK, Australia and New Zealand. 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected learning outcomes :Artistic text is complex and multi-layered. The task of its interpretation - to extract the 
maximum laid down in his thoughts and feelings of the artist. The idea of the artist embodied in the work, and only he 

can be reconstructed. It is no coincidence the principle of communication of the artist and the reader is called the 

principle of the funnel: through the wide part of it flows all mir№ Conscious Creator, it results in concrete work, on the 

basis of which the reader has to recreate the richness of reality, concentrated in a literary text. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби мәтіндерді аналитикалық оқу 

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Курстағы оқытудың мақсаты:Үйдегі оқу -20 ғғ. ағылшын көркем әдебиеттерімен таныстырады; жазушының 

тереңдетіп жазған ойын түсінуге, әр түрлі жаңашыл көркем әдебиетті және мәтіндерді аудармай-ақ түсінуін 

қамтамасыз етеді; студенттердің ойлау қабілетін дамытады, тематикалық сөздік қорын кеңейтуге мүмкіндік 

береді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Маңызды нақтысын атап көрсетіп, күрделі үлкен мәтінді тез қарап шығу; 

макаланың мағынасын тез шолу және жаңалықтың, макаланың немесе мәліметтің тақырыптары бойынша 

өзектілігін анықтап, оларды егжей-тегжей оқуға қажеттісін белгілеу;қажетті аныктама материалдарды қолдана 

отырып мәтіндерді өздік оқу және түсіну; газеттерде және журналдарда берілетін мақалалардың ең маңызды 

фактілер мен оқиғаларын белгілеу;басты ойды, идеяны белгілеу;мәтіннің мазмұнын дәл және барабарлығын 

түсіну; таныс емес сөздер мағынасын контекст және сөз құрылымына қарап анықтау (контекстуалдық және 

тілдік болжам);мәтіннің ақиқаттық және ұлттық-мәдени мағыналы компоненті бар сөздерді табу; 

мәдениеттанымдық маңызды ақпаратты іріктеу; алынған ақпаратқа сын көзбен қарау, фактілермен оқиғаларды 

бағалау;өтіп жатқан окиғаларға және кейіпкерлер әрекетіне өз қатынасын, пікірін білдіру;қажетті ақпарат іздеу 

барысында күрделі үлкен метінді қарап шығу;белгілі бір ақпаратты, соның ішінде анықтамалық сипаттағы 

акпаратты табу;прагматикалық материалдан ақпарат алу (жарнама, проспектілер, бағдарламалар, нұсқаулар, 
кітапшалар);көңіл аударатын сұрақтар бойынша корреспонденция (газет, журнал хабарларын оқу және 

қиындықсыз негізгі мағынасын байкап түсіну); 

Пререквизиттері: Мәдениаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі,Елтану 

Постреквизиттері: Академиялық тыңдау және сөйлеу,Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі С1-С2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

 

Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е) 
Discipline: Analytical reading of professional texts 

Author of the course: AT Trusheva 

Brief content of the discipline: Quickly read through large complex texts, while stressing the important details, quickly 

grasp the content of the article and to determine whether the actual news article or a message on a wide range of topics 

and to identify the need for their more detailed study; read independently and understand texts, selectively using the 

necessary reference materials to select the most important facts and events; highlight the main idea, an idea; as 

accurately and adequately understand the content of the text, to determine the meaning of unfamiliar words from the 

context and structure of the word (contextual and linguistic guess); find in the text of the realities and the words to the 

national-cultural component of semantics; select culturally relevant information 

Aim (according to curriculum): Development of  reading skills: the ability to accurately,adequately understand the 

literary text. 

Prerequisites:Basic foreign language in the context of intercultural communication, Country Studies 

Post-requirements:Academic listening and speaking, A language for special and academic purposes C1-C2 

Expected results: Student should know and be able to: plan the work process, using reference books (dictionary); 

implementation of independent work of students; 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. 
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6.1. Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы, 23 академиялық кредит 

БП ТК TG 2204 Практикалық грамматика 3 5 

БП ЖК    
ShТОІТСR 

2205 

Шетел тілін оқытудағы IT және цифрлық ресурстар 
3 4 

БП ТК GZZhN  3102 Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері  5 6 

БП ТК NShTPK 2203  Шетел тілі (екінші)  3,4 9 

6.2 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы, 23  академиялық кредит 

БП ТК GT 2204 Шетел тілінің практикалық граматикасы 3 5 

БП ЖК    
ShТОІТСR 

2205 

Шетел тілін оқытудағы IT және цифрлық ресурстар 
3 4 

БП ТК GZZhK 3102 Ғылыми зерттеу жұмысына кіріспе 5 6 

БП ТК ShT(E) 2206  Екінші шетел тілінің практикалық курсы 3,4 9 

9.1 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі , 20 академиялық кредит 

КП ТК AOT 3203 Академиялық оқу және тыңдау  4 5 

БП ТК  EShTUO 3204 Екінші шетел тілін үйде оқу  5 5 

КП ТК AZh 3202 Академиялық жазу  5 5 

КП ТК  OShTEA 3302 Оқытылатын тілі елінің әдебиеті  5 5 

9.2 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі , 20 академиялық кредит 

КП ТК AR 3203 Академиялық риторика 4 5 

БП ТК  EShTZhO 3204 Екінші шетел тілін жеке оқу  5 5 

КП ТК BKEA 3202 Академиялық оқу  5 5 

КП ТК  LАА 3302 Америка және Австралия әдебиеті 5 5 

10.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы, 28 академиялық кредит 

БП ТК  ShTAAMO  

3201 

Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі  
5 6 

КП ТК  KSLGMT 3304 Қоғамдық саяси лексика және газет мақалаларын талдау  5 5 

БП   PP Педагогикалық практика 5/6 6/10 

БП   DP Дипломалды практикасы 6 5 

10.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы, 28 академиялық кредит 

КП МК МKShT 3301 Кәсібіи бағыттағы ағылшын тілі  5 6 

КП ТК  ATBT 3304 Ағылшын тіліндегі баспасөздер тілі 5 5 

БП   PP Педагогикалық практика 5/6 6/10 

БП   DP Дипломалды практикасы 6 5 

6.1. Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е)  

Пәннің атауы: Практикалық грамматика 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

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 
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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: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Бұл пәнді оқыған кейін, студент білу керек: -  грамматикалық мағынаны 

ауызша және жазбаша тілде тани білу; В. ағылшын етістіктің негізгі уақыттарын, сөз табын, сөйлем 

мүшелерін;-  грамматикалық материалды диалогтік және монологтік тілде қолдану; С. өткен грамматикалық 

материалдар бойынша өзінің және басқа студент сөйлемінде қателерді табу. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Discipline: Practical grammar 

Author: T.I.Peschanskya 

Aim of the discipline: The study of foreign language grammar in the course of communication, the formation of a 

holistic view of the grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further 

development of  professional-communicative and linguistic competences of  students. 

Summary: Past Simple. Past Continuous.  Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle  Present Simple. Present 
Continuous. Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect. 

“Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and object clauses, 

combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”, 

“whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of 

purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of 

contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of.Conditionals: real with “if”, 

“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed 

conditions”Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the 

end, in the end. Modal Verbs: can, may, must, in all tenses Making comparisons. Comparative and Superlative 

adjectives. Comparative clauses  Phrasal verbs 1. Verbs with two particles. Verbs with one particle: transitive and 

inseparableVerbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion 
and question tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverb Linking words 2. Reason. Text 

organizers. Pronouns. Reflexive pronouns. Possessives Spelling and pronunciation. Common spelling problems 

Functions: asking for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requests Countable and 

uncountable nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article. Zero article All, no, none, 

each, every, either, neither 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Competence:  А. After the course completion students acquire the following skills: Skills to elicit grammar material in 

the course of conversation and apply it according to situations, to choose examples for demonstration and explanation 

of grammar material; В. to analyze grammar phenomena, exercises, to discover and correct grammar mistakes in oral 

and written answers, to produce visual AIDS for practical grammar, to compare the phenomena of English with native 
language. At the same time, students will be able to formulate rules, to reveal their essence, to give a functional 

characterization of the studied phenomena, to show the connection of grammar with vocabulary. This course 

presupposes the development of professional-communicative and linguistic competencies.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілін оқытудағы IT және цифрлық ресурстар 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Пәннің мақсаты: Шетел тілі сабағында цифрлық технологияларды қолдануға үйрету болашақ мамандықтың 

қажеттіліктерін ескереді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілі мұғалімінің кәсібилігінің ерекшелігі - оның шет тілін оқытудағы білім, 

білік және дағдылар жүйесін меңгеруі, жеке қасиеттерін, ақыл-ой белсенділігін, жүйелік ойлау қабілетін 

дамыту, динамикалық түрде өзгеретін өмірлік және кәсіби міндеттерді шешуі, шығармашылық тәсіл. 
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Шетел тілі сабағында цифрлық технологияларды қолдануға үйрету 

болашақ мамандықтың қажеттіліктерін ескереді.B) Шетел тілі мұғалімінің кәсібилігінің ерекшелігі - оның шет 

тілін оқытудағы білім, білік және дағдылар жүйесін меңгеруі,C) жеке қасиеттерін, ақыл-ой белсенділігін, 

жүйелік ойлау қабілетін дамыту, D) динамикалық түрде өзгеретін өмірлік және кәсіби міндеттерді шешуі, 

шығармашылық тәсіл. 
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Dublin descriptors: (A, B, C, D, E) 

Name of the discipline: IT and digital resources in teaching a foreign language 

Author of the program: Tastanbaeva D.K. 

The purpose of the discipline: teaching the use of digital technologies in a foreign language lesson takes into account 

the needs of the future profession. 

Summary of the discipline: the peculiarity of the professionalism of a foreign language teacher is his mastery of the 

system of knowledge, skills and abilities in teaching a foreign language, the development of personal qualities, mental 

activity, system thinking, solving dynamically changing life and professional tasks, creative approach. 
Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected learning outcomes: A) teaching the use of digital technologies in foreign language lessons takes into account 

the needs of the future profession.B) a special feature of the professionalism of a foreign language teacher is his mastery 

of the system of knowledge, skills and abilities in teaching a foreign language,C) development of personal qualities, 

mental activity, system thinking, D) solving dynamically changing life and professional tasks, creative approach 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К. 

Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретінде және ғылыми академиялық тілдесудің негіздерін 

меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі 
тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;- 

тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша 

жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың 

елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of 

preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper 

outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical 

designing of a scientific text., Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және 
функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу;C.ғылыми стиль 

ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу;D.академиялық мәтіннің/ дискурстың 

мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ 

және аргументтеу түрлерін;аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің  

құрастыру техникасын;E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің 

мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін; 

білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын; 

 

Dublin descriptors (А, В, С, D, Е) 

Name: The Bases of Scientific Research 

Author: Nurmanova Sh.K. 
Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 

Content: The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

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: Шетел тілі (екінші) 
Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 мәні: 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. 
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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: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты 

айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде 

сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық 

және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа 

қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап 

ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға; 

жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас 

тарту және т.б.) жазуға; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Fremdsprache (zweite) 

Autor: T.I.Peschanskya  

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 

Prerekvisite: Grund Fremdsprache, Business Fremdsprache 
Postrekvisite: Master-Level-Disziplinen 

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 

Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 

Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums.    

 

6.2 Модуль - Коммуникативті мақсаттағы пәндер курсы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Шетел тілінің практикалық граматикасы 

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: Бұл пән оқыту барысында тіл мен сөйлеудің грамматикалық системасы туралы 

толыұ түсінік береді. Сабақ барысында студенттер монологтық және диалогтық сөйлеуде тек дайындалған 

емес, дайындалмаған кезде де грамматикалық құрылымдарды игеру керек, яғни дайындалмаған кездегі сөйлеу 
студенттің грамматикалық материалды қандай деңгейде игергендігін көрсетеді. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

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. 
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Dublin descriptors:(А, В, С, D, Е) 

Discipline: Practical grammar of the  foreign language 

Author: Бауыржан Н.Б. 

Aim of the discipline: The study of foreign language grammar in the course of communication, the formation of a 

holistic view of the grammatical system of language and speech, on the regulatory and functional grammar, and further 

development of  professional-communicative and linguistic competences of  students. 

Summary:Past Simple. Past Continuous.  Past Perfect. Used ‘to”, “would”. Participle Present Simple. Present 

Continuous. Present Perfect Simple. Present Perfect Continuous. Future Simple. Future Continuous. Future Perfect. 
“Going to be”.Passives: focus on important information, reporting verbs.Relative clauses: subject and object clauses, 

combining sentences, defining and non-defining clauses, omitting the relative pronoun “which”, “who”, “that”, 

“whom”, “whose”Indirect Speech: questions, commands, requests, reporting verbs, paraphrase Linking words of 

purpose “so that”, in order “to”, “so as to”, “for”; of result-so/such a, so many/ much, few/little, too/ not enough to; of 

contrast-although, though, even though, while, however, despite, nevertheless, in spite of.Conditionals: real with “if”, 

“unless”, “as long as”, “should”; unreal with “were”, “if”, “were to be”; unreal (past time) with “if”, “mixed 

conditions”Time expressions: Present Time-nowadays, these days. Past Time-once, in those days. Future Time-in, at the 

end, in the end. Modal Verbs: can, may, must, in all tensesMaking comparisons. Comparative and Superlative 

adjectives. Comparative clauses  Phrasal verbs 1. Verbswithtwoparticles. Verbs with one particle: transitive and 

inseparableVerbs followed by –ing or infinitive Verb/Adjective + preposition. Prepositions following verbs. Inversion 

and question tags. Inversion after negative adverbs. Inversion to emphasize an adverbLinking words 2. Reason. Text 

organizers.Pronouns. Reflexivepronouns. PossessivesSpelling and pronunciation. Common spelling problemsFunctions: 
asking for and giving advice, agreeing, disagreeing, apologizing; suggesting, making requestsCountable and 

uncountable nouns. Plural nouns. Group nouns Articles. Indefinite article. Definite article.Zero articleAll, no, none, 

each, every, either, neither 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Competence: А. After the course completion students acquire the following skills: Skills to elicit grammar material in 

the course of conversation and apply it according to situations, to choose examples for demonstration and explanation 

of grammar material; В. to analyze grammar 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмысына кіріспе 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К. 

Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретіндежәнеғылымиакадемиялық тілдесудің негіздерін 

меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі 

тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;- 

тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша 

жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың 

елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of 

preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper 

outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical 

designing of a scientific text.,Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation. 
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және 

функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу; C.ғылыми стиль 

ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу; D.академиялық мәтіннің/ дискурстың 

мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ 

және аргументтеу түрлерін; аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің  

құрастыру техникасын; E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің 

мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін; 

білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 
Name: The Introduction of Scientific Research 

Author: Nurmanova Sh.K. 

Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 

Content:  The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 
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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: Екінші шетел тілінің практикалық  курсы 

Бағдарлама авторы: Песчанская Т.И. 

Курстың қысқаша сипаттамасы: 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 мәні: 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: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: тақырыпқа байланысты 

айтылған, студентке тікелей қатысы бар (мысалы, негізгі жеке және отбасына тиесілі мағлүматтар, дүкенде 

сауда жасау, мекен-жайы, жүмыс) жеке фразаларды және жиі қолданылатын сөздерді түсінуге; қысқа, анық 

және қарапайым хабарламалар мен хабарландырулардың негізгі жайларын түсінуге; жеке сипаттағы кьісқа 

қарапайым хаттарды түсінуге; таныс тақырыптар және іс-әрекеттер шеңберінде тікелей ақпарат алмасуды талап 

ететін әдеттегі қарапайым жағдаяттарда сөйлесу; қысқа және қарапайым жазулар және хабарламалар жазуға; 

жеке сипаттағы қиын емес хаттар (мысалы, бір нәрсе үшін біреуге алғысын білдіру, шақыру, шақырудан бас 

тарту және т.б.) жазуға; 
 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Praktischer Kurs der zweiten Fremdsprache 

Autor: Песчанская Т.И. 

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 

Prerekvisite: Grund Fremdsprache, Business Fremdsprache 

Postrekvisite: Master-Level-Disziplinen 

Kompetenz: Nach dem Abschluss des Kurses sollte der Student wissen und können: - beim langsam und deutlich 

lautenden Sprechen einige bekannte Wörter und einfache Sätze verstehen, die den Studenten, seine Familie und 

Umgebung angehen.- bekannte Namen, Wörter und einfache Sätze lesen und verstehen, z. B. in Anzeigen, auf Plakaten  

oder in Katalogen.-von dem Wohnort und den bekannten Menschen erzählen und dabei einfache Phrasen und Sätze 

gebrauchen; -beschränkte Anzahl von einfachen einstudierten Konstruktionen der Satzmodellen benutzen.- einfache 

kurze Postkarten schreiben, Anmeldeformulare ausfüllen, z.B. seinen Namen, Vornamen, Nationalität, Wohnanschrift, 

Arbeitsort ins Anmeldeformular im Hotel eintragen;- einfache Konjunktionen für die Verbindung der Wörter und 
Wortfügungen gebrauchen. Dabei beherrschen die Studenten im ersten Studienjahr des Sreibensunterrichts die Grafik 

und die Ortographie: die Rechtschreibung der Buchstaben des Alphabetes und die ortographisch korrekte Schreibung 

der Wörter des aktiven Wortschatzminimums. 
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9.1 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары : (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық оқу және тыңдау  

Бағдарлама авторы: Трушева А.Т. 

Пәннің мақсаты:  Ағылшын тіліндегі тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету. 

Қысқаша мазмұны: Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі жағдаяттарға 

бағытталған әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау. 
Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді 

қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-

қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; 

материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. берілген 

материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу 

құзыреттілігін қолдану.ақпаратты қабылдау, жолдау, және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын 

іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана 

білу.  

 

Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 
Name:Academicreading and listening  

Author:Trusheva  A.T 

Aim :Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening stories 

about learning process 

Content:Academic listening and speaking course consists of the fragments from lectures in English and listening 

stories about learning process 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out 

ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. Know: specifics 
of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of their realization in 

educational academic communication; features of the organization structure and content of the academic teat; ways of 

critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving practical problem; to 

elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepers one’s own idea on different urgent problems; to organize the 

structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance with the 

specialized requirements. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілін үйде оқу 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік 
мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас 

түрлерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық 

сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер, 

кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру 

(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр 

түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу; 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 
тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Home reading of the 2nd  foreign language 

Autor: Tastanbaeva D.K. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 
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(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen 
Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық  жазу 

Бағдарлама авторы:  Усенова С.Г. 

Курстағы оқытудың мақсаты: Жазу саласында сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру. Мазмұнын 

жүйелі түрде дамытып айтылып отырған көзқарасты нығайтатын маңызды жағына ерекше көңіл бөліп, 

нақтысын көрсете отырып эссе және баяндама жазуды үйрету. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Параграф жазуға дайындық және жоспар құру. Эссе жазуға дайындық жұмыстары 

және оны жоспарлау. Шығарма түрлері. Текст талдау саласында кәсибі құзіретті қалыптастыру: студенттерге 

стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері, теориялық білім беріп, қатысым 

мақсатына жету үшінәр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып 

табылады.Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қалпының сипаттамасы; текст 

талдау құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету. 

Студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру, әр түрлі жанрдағы 

мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен 

дағдысын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми 

стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен 

құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ  бен  аргументациялауды. 

B.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза 

келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  

сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған 

талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.  C.берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу 

D.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану. E.ақпаратты қабылдау, жолдау, 

және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете 

білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу. 

 
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Academic Writing 

By Programme: Ussenova S.G. 

The purpose: mastery of a foreign language as a tool of foreign language written academic communication. 

Course Description:planning and drafting a paragraph, expressing an opinion, problem/solution paragraphs, planning 

and drafting an essay, an argumentative essay, cause and effect essay. 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected learning outcomes: А.get a clear notion of the peculiarities of scientific style and ways of their 

implementation in academic communication;В.  characteristics of the structure organization and content of academic 

text / discourse; methods of critical analysis and argumentation; С. to interpret, to prove their own point of view, to 

argue on the basis of certainty, consistency, validity, clarity, making findings and conclusions on the basis of the written 
foreign language communication; to competently present the material and design them in compliance with specified 

requirements. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Оқытылатын тілі елінің әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және  мәдениаралық құзіреттілігін 

қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының 

шығармаларынмен таныстыру . 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және 

әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар 

шығармашылығының  көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар  жұмыстарын 

түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы 

мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының  формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау, 
шығарманың  эстетикалық,  адамгершілік  және тәрбиелілік  әлеуетін анықтау.  Коммуникативтік және  

мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру,  ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы 

жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың 

ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және  мәдениетаралық   

құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының 

өмірбаяны мен шығармашылығы. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:Literature of English speaking countries. 

Program author:Uais A.A. 

The aim of studying:Formation of communicative and  intercultural competences of students, introduction of  the main 

trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 
Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 

language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Socio-

cultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences 

of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of 

the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the 

introduction of specific features, content and forms of English literature.  

 

9.2 Модуль - Кәсіби тілдер және ерте жастан оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық риторика 

Бағдарлама авторы  Трушева А.Т.Уайс А.А. 

Курстағы оқытудың мақсаты:Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға 

академиялық оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру.Ағылшын тіліндегі 

тыңдау және сөйлеу дағдыларын үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет 

алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған 
оқыту.Тыңдау және түсіну стратегиялары: дәріс,презентациялар, кеңес т.б.. Белгілі жағдаяттарға бағытталған 

әңгімелесу жолдары. Тақырыптық тыңдау. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми 

стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен 

құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ бен  аргументациялауды.-

практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза 

келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  

сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған 

талаптарға сай техникалық түрде безендіруге. -берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу-

ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану.-ақпаратты қабылдау, жолдау, және 
жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете білуі. 

Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу.  

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic rhetoric 

Author:Trusheva  A.T.Uais A.A 

Aim:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practiceit 
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Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about 

learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate 

during the academic reading  

Content:To introduce with the effective methods of writing mainly essay and to practice it 

Academic listening and writing course consists of the fragments from lectures in English and listening stories about 

learning process.To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate 

during the academic reading  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Results: knowledge, ability, skills:Assign important readings more than once to begin through gatheringand 

informally writing out ideas; to use morenon-graded exploratory writing; tobuild talk-time into the writing process; to 

provide  several interventions into the process so studentscan respond to project proposals, thesis statements, abstracts. 

Know: specifics of foreign language written academic communication; the peculiarities of scientific style and ways of 

their realization in educational academic communication; features of the organization structure and content of the 

academic teat; ways of critical analysis and argumentation. Able: to creatively use the theoretical knowledge for solving 

practical problem; to elicit a problem, to hypothesize, formulate and lepersone’sown idea on different urgent problems; 

to organize the structure and content of the academic text; competently express material and decorate in accordance 

with the specialized requirements 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Екінші шетел тілін жеке оқу 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік 

мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас 

түрлерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық 

сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер, 

кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру 

(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр 

түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу; 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 
Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Individuelles Lesen einer zweiten Fremdsprache 

Autor: Tastanbaeva D.K. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 
notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 

Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 
und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

Дублин дескрипторлары : (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:  Академиялық оқу 

Бағдарлама авторы: Усенова С.Г. 

Пәннің мақсаты:  Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға академиялық 

оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет 

алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық оқу қарым қатынастық спецификасын; ғылыми стиль 

ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен құрылыстық 

ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ  бен  аргументациялауды.-практикалық 

тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі 
мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  сай 

академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған 

талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.  

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:Academic reading 

Author: Usennova S.G. 

Aim: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Content: To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results:Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out 

ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Америка және Австралия әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және  мәдениаралық құзіреттілігін 

қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының 

шығармаларынмен таныстыру . 
Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және 

әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар 

шығармашылығының  көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар  жұмыстарын 

түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы 

мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының  формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау, 

шығарманың  эстетикалық,  адамгершілік  және тәрбиелілік  әлеуетін анықтау.  Коммуникативтік және  

мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру,  ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы 

жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың 
ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және  мәдениетаралық   

құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының 

өмірбаяны мен шығармашылығы. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Literature American and Australian  

Program author:Uais A.A. 

The aim of studying:Formation of communicative and  intercultural competences of students, introduction of  the main 

trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 

Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 

language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  
Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Socio-

cultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences 

of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of 

the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the 

introduction of specific features, content and forms of English literature.  
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10.1 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.  

Курстағы оқытудың мақсаты: 3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С2) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 
шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 
жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline:The English language for specific and academic purposes 

Author of the course:Usennova S.G. 

Aim:further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.  Problems of family life. Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information;understanding the specific features of oral and written business 

communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

10.2 Модуль - Ағылшын тілінің практикалық курсы 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Кәсіби бағыттағы ағылшын тілі 

Бағдарлама авторы:  Бауыржан Н.Б. 
Курсты оқытудың мақсаты: 4-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С1) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 
ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді; Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Professional English 

Author of the course: Ussenova S.G. 
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Aim further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession. 

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child.The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.Problems of family life.Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information; understanding the specific features of oral and written business 
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;skills to participate in various types of business communication. 

 

5B011900-Шетел тілі: екі шетел тілі 

 

4 курс-2018 жылы қабылданғандар үшін 
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11.1 Модуль - Лингвоелтанымдық және академиялық мәтіндерді талдау, 20 академиялық кредит 

КП ТК OTEA 4201 Оқытылатын тіл елінің әдебиеті  7 5 

КП ТК AZh 4202 Академиялық жазу  7 5 

КП ТК GZZhN 4203 Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері  7 6 

11.2 Модуль - Лингвоелтанымдық және академиялық мәтіндерді талдау, 20 академиялық кредит 

КП ТК BKEA 4201 Біріккен Корольдік елдерінің әдебиеті 7 5 

КП ТК AO 4202 Академиялық оқу  7 5 

КП ТК GZZhK 4203 Ғылыми зерттеу жұмысына кіріспе 7 6 

14.1 Модуль - Ғылыми саладағы шетел тілі және практика, 28 академиялық кредит 

КП ЖК  AAMShT 4301 Арнайы және академиялық мақсатта шетел тілі  7 6 

КП ТК  EShTUO  4302 2 ші шетел тілін үйде оқу  7 5 

БП РР Педагогикалық практика 8 6/10 

БП DP Дипломалды практика 8 5 

14.2 Модуль - Ғылыми саладағы шетел тілі және практика, 28  академиялық кредит 

КП ЖК ATKMU 4301 Ағылшын тілі кәсіби мақсаттар үшін  7 6 

КП ТК  EShTSO 4302 2 ші шетел тілін сыни  оқу  7 5 

БП РР Педагогикалық практика 8 6/10 

БП DP Дипломалды практика 8 5 

 

11.1 Модуль - Лингвоелтанымдық және академиялық мәтіндерді талдау 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Оқытылатын тіл елінің әдебиеті 
Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік және  мәдениаралық құзіреттілігін 

қалыптастыру, ағылшын тіліндегі әдебиеттірдің негізгі үрдістері мен оқытылатын ұлы жазушыларының 

шығармаларынмен таныстыру . 

Пәннің қысқаша мазмұны:Әдебиетті зерттеу шет тілдерінде жоғары білікті, коммуникативтік және 

әлеуметтік-мәдени құзыреттілігі бар, жан-жақты мамандарды дайындау үшін негіз береді.Ұлы жазушылар 

шығармашылығының  көркем ерекшеліктері таныстырылады және студенттер жазушылар  жұмыстарын 

түпнұсқада оқи алуға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Курс соңында студент жазушылардың шығармаларын талдай алады. Жалпы 
мәдени құзыреттілік. Көркем әдебиет шығармаларының  формасы мен мазмұны тұтастығына талдай жасау, 

шығарманың  эстетикалық,  адамгершілік  және тәрбиелілік  әлеуетін анықтау.  Коммуникативтік және  

мәдениаралық құзіреттілігін қалыптастыру,  ағылшын тіліндегі әдебиеттердің негізгі бағыттары мен ұлы 

жазушыларының шығармаларымен таныстыру. Ағылшын тіліндегі көркем әдіби шығармаларымың 

ерекшеліктерімен, формасы және мазмұнымен танысу арқылы коммуникатиктік және  мәдениетаралық   

құзіреттілігін арттыру. Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын жазушыларының 

өмірбаяны мен шығармашылығы. 
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name:Literature of English speaking countries. 

Program author:Uais A.A. 

The aim of studying:Formation of communicative and  intercultural competences of students, introduction of  the main 

trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 

Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 

language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  
Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Socio-

cultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences 

of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of 

the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the 

introduction of specific features, content and forms of English literature.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Академиялық  жазу 

Бағдарлама авторы:  Усенова С.Г. 
Курсты оқытудың мақсаты: Жазу саласында сауатты жазудың дағдыларын қалыптастыру. Мазмұнын жүйелі 

түрде дамытып айтылып отырған көзқарасты нығайтатын маңызды жағына ерекше көңіл бөліп, нақтысын 

көрсете отырып эссе және баяндама жазуды үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Параграф жазуға дайындық және жоспар құру. Эссе жазуға дайындық жұмыстары 

және оны жоспарлау. Шығарма түрлері. Текст талдау саласында кәсибі құзіретті қалыптастыру: студенттерге 

стилистикалық құралдары туралы, стилистикалық талдаудың әдістері, теориялық білім беріп, қатысым 

мақсатына жету үшінәр түрлі тәсілдерді орынды қолдану дағдылары мен қабілеттерін қалыптастыру болып 

табылады.Шет тілдерінің стилистикалық жүйесі мен функционалды стильдерінің қалпының сипаттамасы; текст 

талдау құралдары мен тәсілдердің мәтіндегі қызметін анықтауға қажетті білім деңгейін қамтамасыз ету. 

Студент бойында мәтінге стилистикалық талдаудың дағдысы мен қабілетін қалыптастыру, әр түрлі жанрдағы 

мәтіндерді талдау мен түсіндіруде стилистикалық категориялар туралы білімді пайдалана алу қабілеті мен 
дағдысын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.шет тілдік академиялық жазу қарым-қатынастық спецификасын; ғылыми 

стиль ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен 

құрылыстық ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ  бен  аргументациялауды. 

B.практикалық тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза 

келтіру, әртүрлі мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  

сай академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған 

талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.  C.берілген материалдарға табылған ақпараттарды қолдана білу 

D.ойлау, оқу және қарым-қатынас барысында жазу құзыреттілігін қолдану. E.ақпаратты қабылдау, жолдау, 
және жинақтау, мақсат қою арқылы оған жету жолдарын іздестіру. Жаңашыл білімге өзіндік жолдарымен жете 

білуі. Жаңашыл ақрапаттың технологияларды қолдана білу. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of discipline: Academic Writing 

By Programme: Ussenova S.G. 

The purpose: mastery of a foreign language as a tool of foreign language written academic communication. 

Course Description:planning and drafting a paragraph, expressing an opinion, problem/solution paragraphs, planning 

and drafting an essay, an argumentative essay, cause and effect essay. 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: А.get a clear notion of the peculiarities of scientific style and ways of their implementation in 
academic communication;В.  characteristics of the structure organization and content of academic text / discourse; 

methods of critical analysis and argumentation; С. to interpret, to prove their own point of view, to argue on the basis of 

certainty, consistency, validity, clarity, making findings and conclusions on the basis of the written foreign language 

communication; to competently present the material and design them in compliance with specified requirements. 

 

Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмысының негіздері 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш.К. 
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Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретінде және ғылыми академиялық тілдесудің негіздерін 

меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі 

тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;- 

тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша 

жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың 

елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of 

preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper 
outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical 

designing of a scientific text., Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және 

функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу;C.ғылыми стиль 

ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу;D.академиялық мәтіннің/ дискурстың 

мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ 

және аргументтеу түрлерін;аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің  

құрастыру техникасын;E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің 

мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін; 

білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын; 

 

Dublin descriptors (А, В, С, D, Е) 

Name: The Bases of Scientific Research 

Author: Nurmanova Sh.K. 

Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 

Content: The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions. B.Skills: type and 
methods of keeping information, changing, and collecting, insinuating and leaning peculiarities of scientific 

style.C.Abilities: proving different theories, ideas using schemes, tables. 

 

11.2 Модуль - Лингвоелтанымдық және академиялық мәтіндерді талдау 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:  Біріккен Корольдік елдерінің әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Уайс А.А. 

Пәннің мақсаты: Ағылшын  әдебиетінің ерекшеліктерін, мазмұны мен түрін, көркемдік даму кезеңдерін білу;  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын әдебиет курсын үйрену басқа оқу пәндерімен қатар қатысымдық және 

әлеуметтік – мәдени біліктілігі бар, шетел тілдері бойынша жан – жақты, жоғары білікті мамандарды 
дайындауды қамтамасыз етеді.Ағылшын әдебиетінің авторларының маңызды жұмыстары. Ағылшын 

жазушыларының өмірбаяны мен шығармашылығы. Ағылшын әдебиетінің негізгі бағыттары. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ұлыбритания әдебиетінің негізгі бағымдары;-Британия авторлары 

шығармаларының мазмұны және негізгі идеясы;-өзбетінше форма және мазмұн бірлігінде көркем 

шығармаларды талдау;-шығармалардың эстетикалық тәрбиелік потенциалын анықтау; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Literature of English speaking countries. 

Program author:Uais A.A. 

The aim of studying:Formation of communicative and  intercultural competences of students, introduction of  the main 
trends in literature and the works of the prominent writers of the target language. 

Course Description:The study of literature provides a basis for the preparation of highly qualified, diverse foreign 

language professionals possessing the communicative and socio-cultural competences. The course introduces students 

to the artistic features of the prominent writers, their  creativity and allows them to read their works in the original.  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: By the end of the course student should be able to analyze the works of English writers. Socio-

cultural competences: Analysis of the literary works in the unity of the form and content, the determination of the 

aesthetic, moral and educational potential of writers’ works. Formation of communicative and intercultural competences 



165 

of students by way of introducing with the main trends in literature in general and the works of the greatest writers of 

the English language. Formation of the communicative and intercultural competences of students through the 

introduction of specific features, content and forms of English literature.  

 

Дублин дескрипторлары : (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:  Академиялық оқу 

Бағдарлама авторы: Усенова С.Г. 

Пәннің мақсаты:  Академиялық оқуды үйрете отырып студенттердің кызығушылығын аттыруға академиялық 
оқу түрлерін және құрылымдарын қолдана отырып сабақ үлгілерін құрастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет 

алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: шет тілдік академиялық оқу қарым қатынастық спецификасын; ғылыми стиль 

ерекшеліктерін, ғылыми және пәндік салада қолдануды; академиялық дискурсияның мазмұнымен құрылыстық 

ерекшеліктерін, шығармашылық сөйлеу типтерін, критикалық анализ  бен  аргументациялауды.-практикалық 

тапсырмаларды шешу үшін шығармашылық тәсілдерді қолдануға; мәселені  жабу, гипотиза келтіру, әртүрлі 

мәселелер жайлы өз пікірін құрастыру әрі айту; қарым-қатынас мақсаты мен жанр талаптарына  сай 

академиялық тексты аудару және құрылымын ұйымдастыру; материалды сапалы түрде жеткізіп, қойылған 

талаптарға сай техникалық түрде безендіруге.  
 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: Academic reading 

Author: Usennova S.G. 

Aim To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Content   To introduce the students the main strategies, to evaluate, to put the questions and to communicate during the 

academic reading  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results:Assign important readings more than once to begin through gathering and informally writing out 
ideas; to use more non-graded exploratory writing; to build talk-time into the writing process; to provide  several 

interventions into the process so students can respond to project proposals, thesis statements, abstracts. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеу жұмысына кіріспе 

Бағдарлама авторы: Нурманова Ш. К. 

Курстағы оқытудың мақсаты: шетел тілін оқу әдісі ретіндежәнеғылымиакадемиялық тілдесудің негіздерін 

меңгеру.- сөз адресатының әлеуметтік жағдайын ескере отырып, берілген тақырып, мәселе, жағдаятқа түрлі 

тіреніштерді қолданып және қолданбай да ойын дәлелдей беру;- саяси жағдайларға түсініктеме беру;- 

тақырыпқа хабарлама, баяндама жасау, жеке жағдайларды дамыту;- айтылатын сөздегі негізгі ойды қысқаша 

жеткізу;- оқиғаны естігені, көргені бойынша дәлелді қортынды, тұжырым жасау;- таңдап алған мамандықтың 
елдің әлеуметтік-экономикалық, саяси, мәдени дамуындағы орны, осы мамандықтың болашағы туралы айту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  Methods of the Scientific Cognition, Basic points of making a research paper, tages of 

preparing analytical speech work, Forms of the Scientific- Research, Literature research or review, Research paper 

outline Aspects of a research proposal, Language peculiarities of analytical speech work. Scientific style, Technical 

designing of a scientific text.,Technical designing of a scientific text., Speech etiquette Making presentation. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A. Ғылыми зерттеу негіздері түсініктерін, түрлерін, формаларын және 

функцияларын білу; B.ақпаратты сақтау, өзгерту, жинау түрлері мен тәсілдерін білу; C.ғылыми стиль 

ерекшіліктері және оларды оқу және ғылыми зерттеу негіздері енгізу; D.академиялық мәтіннің/ дискурстың 

мазмұнын және құрамын ұйымдастыру; ерекшеліктерні, құрастыру-сөйлеу түрлері, баяндау түрлері, анализ 

және аргументтеу түрлерін; аналитикалық сөйлеу шығармаларының тілдік ерекшіліктерін;ғылыми мәтіннің  
құрастыру техникасын; E.аналитикалық сөйлеу шығармаларының дайындау кезеңдерін;кадемикалық тілдесудің 

мәдениет ерекшіліктері, тілі оқытылып жатқан елдің сөйлеу этикетінің ұлттық-мәдениеттік ерекшіліктерін; 

білімді, қабілетті заманға сай тереңдету,стратегияларын; 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name: The Introduction of Scientific Research 

Author  Nurmanova Sh.K. 

Aim: The aim of research work: improvement of students’ work organization, development of scientific thinking. 
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Content:  The course ‘The Bases of Scientific Research”is necessary to provide students with deep scientific 

knowledge, methods of writing research work and their providing.Future specialists must prepare themselves actively 

for teaching-educational work, for seminars, lectures, diploma and course-papers 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Results: A.Knowledge of scientific investigating knowledge, types, forms and functions. B.Skills: type and methods of 

keeping information, changing,  

 

14.1 Модуль - Ғылыми саладағы шетел тілі және практика 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Арнайы және академиялық мақсаттағы шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.  

Курстағы оқытудың мақсаты: 3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С2) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 

Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 
мәселелері. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   

 
Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Name of the discipline:The English language for specific and academic purposes  

Author of the course:Usennova S.G. 

Aim:further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.  Problems of family life. Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information;understanding the specific features of oral and written business 
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: 2-ші шетел тілін үйде оқу 

Бағдарлама авторы: Тастанбаева Д.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиетті үйде оқу курсының міндеті- неміс тіліндегі аутенттік 

мәтіндердің мазмұнын түсіну және оқу дағдысын одан әрі жетілдіру, сөз байлығын молайту, қарым-қатынас 

түрлерін дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Күнделікті және жеке басқа немесе өз-ара мамандыққа қатысты қызығушылық 

сияқты басқа тақырыптарда ақпарат алмасу;мәдениет саласындағы тақырыптарға өз пікірін айту (фильмдер, 

кітаптар, музыка); жеке қызығушылық немесе күнделікті өмірден алынған тақырыптарда өз пікірін білдіру 
(жанұя, хобби, жұмыс, саяхат, ағымдағы құбылыстар); саяхат кезінде туындайтын ситуациялардың көбісін әр 

түрлі қарапайым тілдік әдістермен шешу; 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық құбылыстарды 

қолдана білу; 800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің тереңдеуі және кеңейеуі; 

Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; Әлеуметтік-мәдени жағдайларда 

тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 
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Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Home reading of the 2nd  foreign language 

Autor: Tastanbaeva D.K. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 
Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen. Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials. Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden. Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen. 

 

14.2 Модуль - Ғылыми саладағы шетел тілі және практика 

 

Дублин дескрипторлары : (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы:  Ағылшын тілі кәсіби мақсаттар үшін 

Бағдарлама авторы: Усенова С.Г.  

Курстағы оқытудың мақсаты: 3-курстағы басты максат студенттердің білімін халықаралық стандартқа сай 

оқытудың жалпы білімі және жалпы кәсіби дендейіне (С2) оқьггудың ұлттық үлгісін ескере отырып жеткізу. 

Оқытудың мәдениетаралык және ғылыми-кәсіби бағьпта болуы, студенттерде арнайы-кәсіби тілдік 

шеңберіндегі іскерліктерін калыптастыру 4-курска тән ерекшелік болып табылады. Коммуникавтік 

мәдениаралық құзреттілік болашақта коммуникативтік қабылеттерді қалыптастырумен байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Бала тәрбиелеу. Бала тәрбиелеу мәселелері. Қиын бала. Отбасы. Отбасылық өмір. 
Ата-аналарымен ержеткен балалардың қарым-қатынас мәселелері. Отбасы ішіндегі міндеттерді бөлу 

мәселелері. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Академиялық қатынастың негізгі ұғымдарын, түрлерін, формалары мен 

функциялрын білу; Ақпарат жинау, өңдеу және сақтаудың түрлі әдістерін; Шет тілдік академиялық қатынастың 

ауызша және жазбаша спецификасын ұғу; Қарым-қатынастың әр түріне қатыса отырып, идиомалық сөз бен 

ауызекі айтылымдарды меңгеріп, коннотативтік мағынасын біледі, айтылымдарды өзгертудің түрлі құралдарын 

қолданып, мағынасын дұрыс береді;Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес, болашақ мұғалімдер 

жалпыеуропалық талапқа сай мәдениетаралық және коммуникативтік-кәсіби компетенцияны дамыту үшін 

қажетті сөздік қорын меңгеруге тиіс.   
 

Dublin descriptors:А) B) C) D) E). 

Name of the discipline: English for professional purposes 

Author of the course:Usennova S.G. 

Aim:further improving of the communicative intercultural competence and developing the professional competence of 

students. Studying this subject presupposes taking into consideration the students’ needs of the future profession.  

Brief content of the discipline:Bringing up children. The difficult child. The Bell family Charter. Problems connected 

with bringing up children. Family life.  Problems of family life. Relationship between young adults and parents. 

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: knowledge of the basic notions, kinds, forms and functions of business communication;different 

ways of getting, keeping and working on information;understanding the specific features of oral and written business 
communication;skills in the right using of the idiomatic expressions, various ways of set expressions understanding 

their connotative meaning;E.skills to participate in various types of business communication. 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: 2-ші шетел тілін сыни оқу 

Бағдарлама авторы: Хасанова Э.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Берілген курс сөйлесу тәсілі ретінде негізгі шетел тілін практикалық меңгеру 

жұмысын жалғастырады. Нәтижесінде студенттер коммуникативті негіздердің негізгі түрлерін меңгереді: 

сөйлеу, оқу және түсіну, тыңдау, жазу және аудару. 
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Пәннің қысқаша мазмұны:Адам және оның қоршаған орта. Денсаулық және экология. Спорт және дені cay 

тұрмыс қалпы, біздің өміріміздегі әдебиет, өнер, кино. Еліміздегі және тілін үйреніп жатқан елдің қазіргі 

әдебиеті. Жақсы көретін жазушы. Кино. Жақсы көретін актерлер, фильмдер. Сұңғат. Музыка. Адамды 

тәрбиелеудегі өнердің рөлі. Мамандық таңдау. Мамандық таңдау себептері. Еліміздегі және шетелдегі жоғары 

оку орындары. 

Пререквизиттері: Базалық негізгі шетел тілі, Іскерлік шетел тілі 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A.Сөйлеу барысында фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 
құбылыстарды қолдана білу; B.800-1000 лексикалық бірлікті игеру негізінде олардың беделді сөздігінің 

тереңдеуі және кеңейеуі; C.Сөйлеу әрекетінің түрлерінің В1 бастапқы деңгейіне жетуді қамтамасыз ету; 

D.Әлеуметтік-мәдени жағдайларда тілдік қарым-қатынасқа түсе білуі. 

 

Dublin descriptors: (А, В, С, D, Е) 

Titel der Disziplin: Critical refinement of second foreign language 

Autor: Хасанова Э.Б. 

Zusammenfassung: die bekommenen Information kritisch erfassen; die Tatsachen und die Ereignisse schaetzen; 

eigenes Verhaeltnis zum Geschehenen und zu den Handlungen der Personen aeussern; im grossen schweren Text die 

notwendige Information finden; die Information aus den Materialien der pragmatischen Ckarakters erwaehnen 

(Werbung, Prospekte, Programme, Broschuere); interessante Korrespondenz lessen und ohne Muehe den 

Hauptgedanken verstehen. 
Der Zweck der Disziplin: die Faehigkeit und die Fertigkeit des Sprechens und des Hoerens entwickeln; die Aufgaben 

zum Gesehenen erfuellen; das Essay schreiben.  

Prerequisites: Basic foreign language, Business foreign language 

Post-requirements: Master's level disciplines 

Expected results: A.der Student soll kennen und koennen:- den Arbeitsprozess planen;- nachschlagematerialien 

(Woerterbuecher) benutzen;- selbstaendige Arbeit der Studenten machen;B. den Komplex der kommunikativen 

Faehigkeiten formieren: die Hauptinformation des Textes und die Hauptkette der Ereignisse erwaehnen; einzelne 

Tatsachen in inhaltliche Teile vereinigen.- den Inhalt des Implizittextes verstehen.C.Studenten koennen den Inhalt 

verschiedener Texte in Form eines Dialogs und Monologs verstehen und wiedergeben, auf Grund des gelernten Themas 

und Sprachmaterials.D.Beim Lesen verschiedener Fremdsprachentexte kann Student die wichtigste Information 

herausfinden.E.Studenten muessen durchgearbeitetes Material in der Kommunikation gebrauchen 

 

6В01707- Ағылшын тілі және информатика 

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

Пәндер коды Пәндер атауы 
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Модуль 1 Әлеуметтік, тарихи пәндер және ақпараттық технологиялар, 28 кредит 

ЖББП МК KKZT 1101 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 1 5 

ЖББП МК Fil  1102 Философия 1 5 

ЖББП МК ASBM 1103  Әлеуметтік-саяси білім модулі 1,2 8 

ЖББП МК  AKT 1104 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар(ағалшын 

тілінде) 
2 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 2 5 

Модуль 2 Тілдік, цифрлық пәндер және салауатты өмір салтын насихаттау, 36 кредит 

ЖББП МК ShT 1105 Шетел тілі   1,2 10 

ЖББП МК K(O)T 1106 Қазақ (орыс) тілі  1,2 10 

БП ЖК AG 1202 Алгебра және геометрия  1 6 

БП 
 

Оқу практикасы 2 2 

ЖББП МК  DSh1(2)107 Дене шынықтыру 1-4 8 

 

Модуль 1 Әлеуметтік, тарихи пәндер және ақпараттық технологиялар 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 
руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 
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Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар көздері. Көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиясы, Дербес компьютер модернизациясы мен желілер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам өміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, төзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 
конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

Модуль 2 Тілдік, цифрлық пәндер және салауатты өмір салтын насихаттау 
 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәннің атауы: Алгебра және геометрия  

Бағдарлама авторы: Тулепбергенова М.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: алгебра және геометрия пәнінің негізгі ұғымдарын және оның әртүрлі 

салаларына қолданылуын оқып білу; алгебра және геометрияның негізгі заңдарын, теорияларын нақты 

есептерге қолданып шешу әдістерін меңгеру;алгебра және геометрияның игерілген әдістерін іскерлікпен 

қолдану; математикалық интуицияны дамыту; математикалық мәдениеттілікті тәрбиелеу; ғылыми көзқарас пен 
логикалық ойлау қабілетін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: аналитикалық геометрия және векторлық алгебра; матрицалар және сызықтық 

теңдеулер жүйесі; евклид және унитарлы кеңістіктер; евклид және унитарлы кеңістіктердегі операторлар; 

бисызық және жартылай сызықты формалар; екінші ретті жазықтықта екінші ретті қисықтар секілді сұрақтарды 

қамтиды. 

Пререквизиттері: Философия, Қазақстанның қазіргі заман тарихы 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиясы, Дербес компьютер модернизациясы мен желілер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) пәндік, психология-педагогикалық, әдістемелік және социо-гуманитарлық 

білім, біліктілік және дағды жүйелерін меңгеру; В) басқа адамдармен қажетті байланыс орнату; С) қатынас 

жасауда түсіністе болу икемділігі; Д) өз міндеттерін орындауда кешенді қарау, барлық ойлау іс-әрекеттерін 

жоғары деңгейде меңгеру; Е) жеке тұлғаның өзіндік дамудың тәсілдерін, жеке тұлғаның кәсіптік деңгейіне 
қарсы тұратын құралдарын игеру. 

6В02301 - Цифрлық лингвистика 

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер циклі/ 

компонент 

Пәндер 

коды 
Пәндер атауы 
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1 Модуль -Тілдік модуль, 20 академиялық кредит 

ЖББП МК ShT 1101 Шетел  тілі 1,2 10 

ЖББП МК OT 1102 Орыс тілі 1,2 10 

2. Модуль  - Жалпы білімдік пәндер, 23 академиялық  кредит 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖББП МК ASBM 1104 Әлеуметтік-саяси білім модулі  1,2 8 

ЖББП МК FiL 1105 Философия  4 5 

ЖББП МК AKT 1106 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

3. Модуль - Филология негіздері және ұлттық руханият, 21 академиялық  кредит 

БП ЖК KLN 1207 Компьютерлік лингвистикаға кіріспе 1 4 

БП ЖК FN 1208 Филология негіздері 2 5 

БП ЖК UR 1209 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК DF 2201 Диалектология және фонетика 3 4 

БП ЖК IL 2202 Экспериментальды лингвистика 2 3 

4. Модуль - Дене тәрбиесі мен практика, 9 академиялық  кредит 

ЖББП МК DSh 1110 Дене шынықтыру 1,2,3,4 8 

БП   Оқу  практикасы 2 1 
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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: Ерекешева М.М. 

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 

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: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар көздері. Көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  

Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті 

Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздер,Аударманы автоматтандыру,Информатика және 

бағдарламалау 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам өміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, төзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

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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4. Модуль - Дене тәрбиесі мен практика, 9 академиялық кредит 

ЖББП МК DSh 1110 Дене шынықтыру 
1,2,

3,4 
8 

БП   Оқу практикасы 2 1 

5.1. Модуль - Қазақ жазуының тарихы және математикалық лингвистика, 17 академиялық кредит 

ЖББП ТК KZHT 2203 Қазақ жазуының тарихы және латын әліпбиі 3 5 

БП ТК M 2204 Математика 4 4 

БП ТК ML2205 Математикалық лингвистика 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 3 

5.2. Модуль - Кәсіпкерлік негіздері  және математикалық лингвистика, 17 академиялық кредит 

ЖББП ТК АА 2203 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК MN 2204 Математика негіздері 4 4 

БП ТК MLN 2205 Математикалық лингвистика негіздері 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 3 

6.1. Модуль - Қазіргі қазақ тілі және сандық жүйедегі қазақ әдебиеті, 19 академиялық кредит 

БП ТК KKTL 2206 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы 3 4 

БП ТК KKTSM 2207 Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 3 5 

БП ТК KKTS 2208 Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 3 5 

БП ТК SZhKA 2209 Сандық жүйедегі қазақ әдебиеті 3 5 

6.2. Модуль - Қазіргі қазақ тілі және көркем әдебиетті цифрландыру, 19 академиялық кредит 

БП ТК TL 2206 Тарихи лексикология 3 4 

БП ТК KTMU 2207 Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 3 5 

БП ТК KKTSM 2208 Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің мәселелері 3 5 

БП ТК KASA 2209 Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесі 3 5 

7.1. Модуль – Семиотика және лингвистикадағы бағдарламалау, 21 академиялық кредит 

БП ТК Sem 2210 Семиотика 4 5 

БП ТК AA 2211 Аударманы автоматтандыру 4 6 

БП ТК IB 3201 Информатика және бағдарламалау 5 5 

БП ЖК LAT 3202 Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар 5 5 
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7.2. Модуль – Семиология және лингвистикадағы бағдарламалау, 21 академиялық кредит 

БП ТК Sem 2210 Семиология 4 5 

БП ТК AAZZh 2211 Автоматтандырылған аударманың заманауи жүйелері 4 6 

БП ТК BN 3201 Бағдарламалау негіздері 5 5 

БП ЖК LAT 3202 Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар 5 5 

 

5.1. Модуль - Қазақ жазуының тарихы және математикалық лингвистика 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ  жазуы және латын әліпбиі 

Бағдарлама авторы Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі 

мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ 

әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен 

жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, 

графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография мәселелері. Қазіргі 

орфографияның теориялық  мәселелерінің шешімдері туралы. 

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 

Постреквизиттері: Семиология, Математикалық лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық  лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, 

әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық 

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық 

ерекшеліктері туралы біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу, 

түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық   таңба мен фонема 
арасындағы заңдылықтар, қазіргі орфоэпия мен орфографияның теориялық ерекшеліктерін танып, практикалық 

талдау жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу 

ерекшеліктері, көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық 

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография, қазіргі орфографияның теориялық 

мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту  құзыреттілікке қол жеткізіледі; 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Математика 

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М., аға оқытушы  

Курсты оқытудың мақсаты: Математикалық әдістер ғылым, техника, экономика және басқару мәселелерін 

шешуде үлкен роль атқарады.  студенттердің математикалық есептерді зерттеу және оларды шешу әдістерін 

игеру; студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешуде математикалық білімдерін қолдану дағдыларын 
қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сондықтан математиканы оқытудың алдына келесі мақсаттар қойылады: 

студенттердің математикалық және алгоритмдік ойлауын дамыту; 

Пререквизиттері: Сандық жүйедегі қазақ әдебиеті, Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесі 

Постреквизиттер:і Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар, Әлеуметтік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. студенттердің математикалық есептерді зерттеу В. және оларды шешу 

әдістерін игеру; С. студенттердің қолданбалы кәсіптік есептерді шешу В. Математика негіздері ғылым және оқу 

пәні ретінде ұзақ уақыт қалыптасты және дамыды. Е.  математикалық білімдерін қолдану дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Математикалық лингвистика 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Математикалық лингвистика пәнінің мақсаты: тіл білімін математикалық 

ғылыми негіздерін  меңгерту, оның басты тұжырымдары мен  негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-

өрісін кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық лингвистика - тіл білімінің математикалық тәсілдермен тілді 

зерттейтін саласы. Студенттерге   математикалық лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ мамандық 

иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл біліміндегі 

орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету.  Математикалық 

лингвистика әдістері мен математикалық аппараттың көмегімен тілдің әр түрлі заңдылықтарын ашуға болады. 

Белгілі бір заңдылықтарға бағынатын сөз бөлшектерінің кезектескен тізбектерін математика тұрғысында 

зерттеу.  
Пререквизиттері: Сандық жүйедегі қазақ әдебиеті, Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесі 

Постреквизиттер:і Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар, Әлеуметтік лингвистика 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1


173 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Математикалық лингвистика теориясының негізгі қағидаларын білу және 

дәлелдеу.В. Математикалық лингвистика теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында 

қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D. Концепт түсінігін 

ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін меңгереді. Е. Тіл теориясындағы математикалық 

көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.  

 

5.2. Модуль  - Кәсіпкерлік негіздері  және математикалық лингвистика 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 
Постреквизиттері: Семиология, Математикалық лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Математика негіздері 

Бағдарлама авторы: Есенова Г.С., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Математика негіздері ғылым және оқу пәні ретінде ұзақ уақыт қалыптасты және 
дамыды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оның даму кезеңдері Қазақстан Республикасы мектептік білім берудің 

реформалаумен тығыз байланысты. 

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 

Постреквизиттері: Семиология, Математикалық лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. XX –шы ғасырдың 70-ші жылдарына дейін оқытылған арифметика курсы 

В. өзіне алгебра және геометрия элементтерін біріктіре отырып, негізі болады. С. Математика негіздері пәні 

педагогикалық ғылым саласы ретіндегі объектісі, D. пәні, міндеттері мен ғылыми-зерттеу әдістері, Е. оның 

басқа ғылым салаларымен (философиямен, логикамен, математикамен, педагогикамен, психологиямен және 

т.б) байланысты. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Математикалық лингвистика негіздері 

Бағдарлама авторы: Бекниязова Д.Д., оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Математикалық лингвистика негіздері пәнінің мақсаты: тіл білімін 

математикалық ғылыми негіздерін  меңгерту, оның басты тұжырымдары мен  негізгі қағидалары арқылы 

студенттердің ой-өрісін кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Математикалық лингвистика негіздері - тіл білімінің математикалық 

тәсілдермен тілді зерттейтін саласы. Студенттерге   математикалық лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; 

болашақ мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму 

бағытын, тіл біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз 

ету.Математикалық лингвистика негіздерінің әдістері мен математикалық аппараттың көмегімен тілдің әр түрлі 

заңдылықтарын ашуға болады. Белгілі бір заңдылықтарға бағынатын сөз бөлшектерінің кезектескен тізбектерін 
математика тұрғысында зерттеу.  

Пререквизиттері: Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесі, Сандық жүйедегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар, Лингвистикадағы сандық технологиялар 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Математикалық лингвистика негіздері теориясының негізгі қағидаларын 

білу және дәлелдеу.В. Математикалық лингвистика негіздері теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен 

кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. D. 

Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін меңгереді. Е. Тіл теориясындағы 

математикалық көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.  

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%96%D0%BB_%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%82%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
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6.1. Модуль - Қазіргі қазақ тілі және сандық жүйедегі қазақ әдебиеті 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы  

Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С., филол.ғ.к, доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: сөз, сөздердің түрлері, топтары, олардың мағыналары мен заңдылықтары, қазақ 

тіліндегі тұрақты тіркестер туралы ғылыми мәлімет беру; сөздерді, сөздердің түрлерін түгел қамту және 

олардың ерекшеліктерін көрсету; сөз топтарын саралау және олардың айырмашылықтарын айқындау; сөз 
мағыналары мен олардың мағыналық түрлерін анықтау; сөз мағыналарының даму заңдылықтарын көрсету; 

фразеологиялық тұрақты тіркестердің (түйдектердің) түрлерін анықтау және олардың жасалу жолдарын 

көрсету;  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу нәтижесінде студент төмендегідей білік-дағдыларды, білім-түсініктерді 

игеруі тиіс: 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;  

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 
Постреквизиттері: Семиология, Семиотика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Мәтіннің фонетикалық және интонациялық құрылымын түсіндіре алады; 

В.Мәнерлеп оқи алу, тілді тілдесім жағдайы мен қолданылатын аумағына сәйкес түрлендіреді; С. Оқушыларға 

арналған ғылыми-танымдық әдебиеттер мен мектеп оқулықтарында теориялық және дидактикалық 

материалдарды түсіндіру жолдарын анықтай алады. Д. Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу заңдылығын 

анықтай алу. Е.Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастырады, оларды талдай біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Бағдарлама авторы: Кеңесов Е.К. 

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: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 
Постреквизиттері: Семиотика, Математикалық лингвистика негіздері 

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; С.қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді игереді; 

D Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды; Е .Өз пікірлерін дәлелдей 

алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. ф. ғ. д., проф. 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  Қазіргі  қазақ  тілінің  синтаксистік  жүйесін  ғылымда  әбден  зерттеліп 

тұрақталған көзқарас тұрғысынан танып білу, сипаттау; студенттің әдеби тіл нормасын игеруіне көмектесу; 
болашақ мұғалімдерге қажет тілдік әдістемелік білімдермен қаруландыр 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қатысымдық– студенттің түрлі жағдаятта тең дәрежеде қарым-қатынас  

жасауға қабілеттілігі және әлеуметтік-мәдени нормаларды сақтай отырып, ұйымдастыру біліктілігі. 

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 

Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздері, Семиология 

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 
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қолдана білуі және дара тұлға ретінде кез келген жағдаятта ойын еркін, жүйелі жеткізуінен байқалады. Д) 

Танымдық құзыреттілік – студенттің хабарды өздігінен өңдей білуі, өз бетінше оқуы, үйренген материалдарын 

жаңа жағдайда қолдануы, хабардың шығу көзін таба алуы, өз қабілеті мен білімін бағалауы, өзіне қажетті 

білімді екшеп, сұрыптап ала білуі, оны қолданудың жолын меңгеруі. Е) Лингвомәдени құзыреттілік студенттің 

әлеуметтік және қоғамдық ортада өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін 

бірлесе еңбек етуіне қажетті дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Сандық жүйедегі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Р.Р.Жұмағалиева 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  Сандық жүйедегі қазақ(орыс)  әдебиеті дәстүрлі әдебиетте, жазудың барлық 

эксперименталды түрлеріндегі сияқты мазмұнға ғана емес, шығарманың жазылу тіліне басты назар аударады. 

Студенттердің іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыра отырып, шығармашылық қабілетін дамытып, жан-

жақты дамуына көңіл бөліп, ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Алға қойған мақсат пен міндетті 

орындау үшін студент жастардың танымдық, шығармашылық әлеуетін жан-жақты өсіруге, дамытуға 

негізделеді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқу барысында білім алуша көркем өрнектің жаңа түрлері мен әдістеріне 

қол жеткізу мақсатында негізгі форманы құрушы, эстетикалық қағидат ретінде компьютердің техникалық 

мүмкіндіктерін және  мультимедиялық технологияларды қолданады. 

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 
Постреквизиттері: Математикалық лингвистика, Семиотика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Сандық жүйедегі қазақ әдебиетінің сырлары мен сипаттарын жан жақты 

тануды үйренеді. В) Сандық жүйедегі қазақ әдебиетінің ерекшеліктерін айқындауға мән береді. С)кәсіби 

қабілеттеріне бағыт-бағдар беру; D)шығармашылық қабілетті жан-жақты дамыту, шешендікке баулу; Е)қазіргі 

сандық жүйедегі әдеби материалдарды талдауды үйренеді 

 

6.2. Модуль - Қазіргі қазақ тілі және көркем әдебиетті цифрландыру 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тарихи лексикология 

Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Тарихи лексикологияның толық жүйелі курсы, сөздіктің дамуын дыбыстық, 

морфологиялық және сөзжасам тұрғысынан да, семантикалық тұрғыдан да жан-жақты баяндайды, жаңа сөздер 

мен мәндердің пайда болу процестерін, сөздерді архаизациялау және өшіру процестерін ашады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл арнайы курс студентке қазақ(орыс) әдеби тілінің лексикасын 

қалыптастырудың күрделі үрдістерінде бағдарлануға, қазіргі лексикалық норманың қалыптасуын анықтайтын 

тілдің дамуындағы үрдістер туралы білімін кеңейтеді. 

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 

Постреквизиттері: Математикалық лингвистика негіздері, Семиотика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мәтіннің фонетикалық және интонациялық құрылымын түсіндіре алады; 

В) Мәнерлеп оқи алу, тілді тілдесім жағдайы мен қолданылатын аумағына сәйкес түрлендіреді; С) Оқушыларға 

арналған ғылыми-танымдық әдебиеттер мен мектеп оқулықтарында теориялық және дидактикалық 
материалдарды түсіндіру жолдарын анықтай алады. Д) Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу заңдылығын 

анықтайды. Е) Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастыра біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. 

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: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 

Постреквизиттері: Семиотика, Семиология 

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. 
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Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің синтаксисінің  мәселелері 

Бағдарлама авторы: Имангазина А.Ә. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Синтаксистің теориялық мәселелерін меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен 

формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту. 

Пререквизиттері: Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 

Постреквизиттері: Семиотика, Семиология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Лингвомәдени құзыреттілік студенттің әлеуметтік және қоғамдық ортада 

өз орнын таба білуіне, өзгелермен тіл табысу арқылы белгілі бір мақсат үшін бірлесе еңбек етуіне қажетті 

дағдыларды дамыту нәтижесінде қалыптасады; В) Cтуденттің тілдік және мәдени бірліктерді контексте орынды 

қолдануы, мәдени-тарихи және ерекше ұлттық ақпараттарды тілдік қарым-қатынаста пайдалануы; С) 

лингвоелтанушылық білімдер жүйесін меңгеруі, ұлт тарихы, дәстүрі Д) мәдениеті туралы білімін сөйлеуде 

ұтымды пайдалануы Е) сөйлеу мәдениетін игеруі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесі 

Бағдарлама авторы: А.Б.Абдуллина 

Курсты оқытудың мақсаты: Сирек кітаптар мен қолжазбаларды сандық жүйеге көшірудің мақсатын 

меңгереді. Сонымен қатар, Қазақстанның бай әдеби мұрасын сақтау үшін қазіргі таңдағы әдеби нұсқаларды 
цифрландырудың көпшілікке қолжетімді етудің теориясы мен әдістемесін меңгереді. Өздігімен  кітапхана 

қорындағы еңбектерді сандық форматқа толықтай ауыстырудың практикалық тәсілдерін игереді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Студент көркем әдебиетті цифрландырудың өзекті мәселелерін біліп, алған 

білімдерін практикада қолданады. Қазіргі сандық жүйенің негізгі әдістерін меңгеріп, оған теориялық талдау 

жасай алады, қазіргі сандық жүйенің даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция мәселелерін 

түсіну, өзіндік пікір айта алу, негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай білуге 

дағдыланады. Әлемдік сандық жүйедегі қалыптасу және даму тарихы, ондағы сандық жүйеге қатысты 

еңбектерді ғылыми саралау, ғылыми талдау жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми 

сараптамалар жасауға дағдылану, өзіндік ой қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең 

теориялық білім алады. 

Пререквизиттері:  Филология негіздері, Экспериментальды лингвистика 
Постреквизиттері: Семиотика, Семиология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесінің ғылыми негіздемесін 

меңгереді. В. Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесінің жіктелімін біледі. С. Көркем әдебиетті 

цифрландырудың теориясындағы негізгі тұжырымдарды игереді. Д. Көркем әдебиетті цифрландыру 

әдістемесінің ұстанымдары мен жіктемесін меңгереді. Е. Көркем әдебиетті цифрландыру әдістемесінің 

байланысын талдау дағдысы қалыптасады.  

 

7.1. Модуль – Семиотика және лингвистикадағы бағдарламалау 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Семиотика 
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.проф. 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  «Семиотика» курсының мақсаты – студенттерді қазіргі семиотиканың ортақ  

ұғымдарымен, бұл ғылымның пайда болуы және даму тарихымен, түрлі семиотикалық идеялардың күресімен 

таныстырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер семиотика пәні мен міндеттерімен танысады, семиотиканың ғылым 

ретінде дамуының негізгі кезеңдерін біледі, семиотиканың негізгі бағыттарын талдайды.  

Пререквизиттері: Тарихи лексикология, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

Постреквизиттері: Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар, Әлеуметтік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:. A.Теориялық семиотиканың негіздерін (абстрактылық), яғни таңбалық жүйе 

құрылымының жалпы принциптерін, олардың жіктелуін; табиғи- тілдік таңбалық жүйелердің талдау әдістерін 

білу. B.Табиғи тілдік таңбалар жүйесінің семантикасын, синтактикасын, прагматикасын формальды сипаттау, 

жоба жасау  үшін жасанды таңбалар жүйесін зерттеп, қолдану. C.Түрлі деңгейлі көріністегі мәтіндерді 
семиотикалық және лингвистикалық талдау дағдыларын меңгеру. D.Семиотиканың жете зерттелген түрлі 

әдістері мен тәсілдерін практикада қолдану құзыреттілігі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)  

Пәннің атауы: Аударманы автоматтандыру 

Бағдарлама авторы: А.Б.Абдуллина 

Курсты оқытудың мақсаты: «Аударманы автоматтандыру»  пәнін игерген студент  аудармашылық үрдістің 

барлық кезеңдерінде әртүрлі интернет-ресурстармен және автоматтандырылған бағдарламалармен жұмысты 

үйренеді: аударма алдындағы талдау, өз аударымы, аударудан  кейінгі редакциялау. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Интернет желісінде ашық қолжетімділіктегі деректер базасын тәжірибеде 

қолданады. 

Пререквизиттері: Тарихи лексикология, Қазақ тіліндегі морфологиялық ұғымдар 

Постреквизиттері: Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар, Әлеуметтік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қолданылатын мәтін корпустарын  құру құралдарымен танысады;В. 

мәтіннің негізгі электронды корпустары;С. аудармашыларға арналған қазіргі орталар; аударма үдерісін 

автоматтандырудың қазіргі технологиялары;D.  негізгі анықтамалық бір тілді және екі тілді сөздіктер 

 

7.2. Модуль – Семиология және лингвистикадағы бағдарламалау 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Семиология 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.,проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Семиология» пәні табиғи және жасанды белгі жүйелері қызметінің 

саласындағы негізгі заңдар мен әдістер білімін біріктіреді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушылар семиотикалық позиция тұрғысынан тілді сипаттау әдісі мен 

кешенді тәсілдермен танысады; семиотика саласындағы ұғымдар мен санаттар жүйесін меңгереді;   

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі синтаксисінің мәселелері, Тарихи лексикология 

Постреквизиттері: Морфологиялық ережелерді формалдау және автоматтандыру, Әлеуметтік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық және қолданбалы лингвистика ұғымдық аппаратын  тілдік 
құбылыстарды семиотикалық интерпретациялаудың өзекті мәселелерін шешу үшін қолданады. В) табиғи- 

тілдік таңбалық жүйелердің талдау әдістерін білу. С) Табиғи тілдік таңбалар жүйесінің семантикасын, 

синтактикасын, прагматикасын формальды сипаттау,D) жоба жасау  үшін жасанды таңбалар жүйесін зерттеп, 

қолдану. Е) Семиотиканың жете зерттелген түрлі әдістері мен тәсілдерін практикада қолдану құзыреттілігі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)  

Пәннің атауы: Автоматтандырылған аударманың заманауи жүйелері 

Бағдарлама авторы: Ерекешева М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Автоматтандырылған аударманың заманауи  жүйелері» пәні жоғары 

коммуникативтік әсерге қол жеткізу үшін аударылатын мәтіннің сипаты мен аударма шарттарын ескере 

отырып, аударма технологияларының түрлері мен тәсілдерін қолданады; 
Пәннің қысқаша мазмұны: аударма саласындағы кәсіби біліктілікті жетілдіруге бағытталған  ақпараттық-

іздестіру қызметін жүргізеді; аударманың саласына кәсіби бағытталған сөздіктер, әдістемелік ұсынымдар 

құрастырады, аударманың теориялық негіздемесін басшылыққа ала отырып, оны автоматтыну жүйесі бойынша 

талқылайды. 

Постреквизиттері:  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Аударма саласындағы кәсіби біліктілікті жетілдіруге бағытталған  

ақпараттық-іздестіру қызметін жүргізеді;В. аударманың саласына кәсіби бағытталған сөздіктер, әдістемелік 

ұсынымдар құрастырады; С. аударманың теориялық негіздемесін басшылыққа ала отырып, оны автоматтыну 

жүйесі бойынша талқылайды; D. «Автоматтандырылған аударманың заманауи  жүйелері» пәні жоғары 

коммуникативтік әсерге қол жеткізу үшін аударылатын мәтіннің сипаты мен аударма шарттарын ескере 

отырып; E. аударма технологияларының түрлері мен тәсілдерін қолданады; 
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8.Модуль –Қазіргі филология негіздері: теория және практика,25 академиялық кредит 

КП ЖК KKTS Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы 5 5 

КП ЖК TT 3302 Тіл тарихы 5 5 

КП ЖК AT 3303 Әдебиет теориясы 6 5 

КП ЖК ZhTB 3304 Жалпы тіл білімі 6 5 

БП  Өндірістік практика 6 5 

9.1. Модуль-Синтаксис мәселелрі, 10 академиялық кредит 

БП ТК STZhSS3206 Сөз тіркестері және жай сөйлемдер синтаксисі 5 5 

БП ТК KSS 3207 Құрмалас сөйлем синтаксисі 6 5 

9.2. Модуль-Қазіргі синтаксисі, 10 академиялық кредит 
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БП ТК SOM 3206 Синтаксистің өзекті мәселелері 5 5 

БП ТК KTBKSSZhP 

3207 

Қазіргі тіл білімінде күрделі сөйлем синтаксисінің жіктелу 

принциптері 

6 5 

10.1.Семиотиканың және шетел әдебиетінің өзекті мәселелері, 15 академиялық кредит 

БП ТК Sem 3206 Семиотика 5 5 

БП ЖК AZh 3309 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК Ash Әдеби шығармашылық 6 5 

10.2. Модуль-Семисология және қазіргі шетел әдебиеті, 15 академиялық кредит 

БП ТК Sem 3206 Семиология 5 5 

БП ЖК AZh 3309 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК Ash 3310 Әдеби шығармашылық 6 5 

11.1.Модуль-Лингвистика және бағдарламалау, 10 академиялық кредит 

БП ТК IB 3211 Информатика және бағдарламалау 5 5 

БП ТК LAT 3212 Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар 6 5 

11.2. Лингвистика және бағдарламалау, 10 академиялық кредит 

БП ТК BN 3211 Бағдарламалау негіздері 5 5 

БП ТК LST 3212 Лингвистикадағы сандық технологиялар 6 5 

 

8.Модуль –Қазіргі филология негіздері: теория және практика 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)  

Пәннің атауы Қазақ тілінің стилистикасы 

Бағдарлама авторы Мұратбек Б.Қ., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты Қазақ тілі стилистикасы пәнінің мазмұнын стилистиканың негізгі байлығына 
жататын тілдік құралдар, олардың стилистикалық мағыналары мен бояулары, қолданылатын орындары және 

қазақ тілінің функционалды стильдері құрайды. Көркем әдебиет тілі де стилистикалык нормаларды реттеуші 

маңызды сипатқа ие, сондықтан ол да стилистикада әрдайым зерттеу нысаны болады. 

Пәннің қысқаша мазмұны Стилистика қазіргі қазақ тілі курсының барлық салаларымен, қазақ әдеби тілінің 

тарихымен, тіл мәдениеті, көркем мәтінді лингвистикалық талдау пәндерімен тығыз байланысты  

Пререквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелері, Кәсіби бағытталған шетел тілі  

Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А. Тілдік құралдардың барлық стилистикалық мағыналық реңктері, 

мәнерлілігі, стилистикалық әсері, орындылығы, қажеттілігі тілдің қолданысында ғана айқындалады. В. 

Поэтикалық тіл және авторлық қолданыстардың жеке тұлғаның қарым-қабілетін дамытудағы рөлі, мерзімді 

әдеби баспасөз арқылы алынатын әр мәтіннің мазмұнын коммуникативтік тұрғыдан саралайды. С. Алған 

білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралай, өз пікірлерін дәлелдей алатындай, соны өзгеге 
үйрете алатындай дәрежеде болады 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тіл  тарихы 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О. филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімі тарихы түсінігі, тіл білімі салалары, жазу, оның түрлері, орфография 

мен орфоэпия, лексикология, фонетика, морфология, синтаксис мәселелері, тілдерді классификациялау жөнінде 

білім беруді көздейді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімінің тарихына үңілу, негізгі ұғымдарымен таныстыру; тіл білімі 

тарихының негізгі кезеңдері мен бағыттарына тоқталып, тіл білімінің салалары, олардың нысаны мен мақсаты 

туралы білімді меңгерту; тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды ажырату; тілдердің жіктелу, жіктеу 
принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игерту; студенттерлі тіл білімінің салаларына сай  

ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасау. 

Пререквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелері, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі оқу материалдарын түсіну; В) тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру; С) тілдің терең мазмұндық құрылымын тану, Д) тілдің ұлттық табиғатын зерделеу;  Е) ұлт 

өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан сараптауға үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы:  Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы: Ф.ғ.к., доцент Ж.С.Сұлтанғалиева  

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-
зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 
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теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі.  

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы, Тіл тарихы 

Постреквизиттері: Мәтінді лингво-әдеби талдау, Мәтінді филологиялық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В.өнердің қоғамдық 
функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С.өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D.композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е.көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы тіл білімі филология факультетінде жүргізілетін тілдік пәндердің бәрінен 

кейін өтіледі. Курстың мақсаты – біріншіден, студенттердің өз мамандықтары бойынша алған білімдерін 

жинақтап, қорытындылау сипатында болса, екіншіден, олардың тіл білімінен алған теориялық білімдерін 

тереңдете түсуді көздейді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жалпы тіл білімі – тіл білімінің жалпы теориясы. Бұл пәннің алдына қойған 
міндеті – тыңдаушыларды тіл біліміндегі негізгі теориялармен қаруландыру, оларға тіл туралы ғылымның 

өткен тарихынан, қазіргі күйінен, алда тұрған міндеттерінен мәлімет беру, тіл білімінің даму тарихында 

қолданылған, қазір қолданылып жүрген және соңғы жылдары қалыптаса бастаған арнаулы әдістер мен 

әдістемелердің сырларын ашу, тіл білімінің басқа қоғамдық, жаратылыстану және техникалық ғылымдар ішінде 

алатын орнын, олармен байланысын анықтау  

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы, Тіл тарихы 

Постреквизиттері: Мәтінді лингво-әдеби талдау, Мәтінді филологиялық талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жалпы тіл білімін оқытуда коммуникативтік, тілдік, ақпараттық, 

этномәдениеттанымдық құзыреттілігін қалыптастырады. В) Жалпы және жеке тіл біліміне тән ортақ 

заңдылықтарды, С) тіл білімінің теориялық мәселелері, лингвистикалық ілімдер мектебі мен тарихын, тілдің 

қоғамдық, таңбалық сипатын, олардың өзіндік айырмашылықтарын ажырата біледі. Д) Жалпы адамзаттық 
мәдениет жетістіктері негізіндегі іс-әрекет тәжірибесін, әлеуметтік өмірдің мәдениет негіздерін Е) 

этномәдениеттік құбылыстарды игеруге мүмкіндік беретін ұлттық ерекшеліктерін тани біледі. 

 

9.1. Модуль-Синтаксис мәселелрі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы Айтбенбетова А.Қ. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіліндегі сөздердің тіркесімділігін, сөздердің байланысу тәсілдері мен 

формаларын, синтаксистік қатынасын, жай сөйлем түрлерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Сөз тіркесі мен жай сөйлем синтаксисінің зерттеу нысаны, сөз тіркесі болу 
шарттары, сөз тіркесіндегі синтаксистік қатынас түрлері, сөздердің байланысу тәсілдері мен түрлері, жай 

сөйлем түрлері, баяндауыштарының жасалуы, сөйлем мүшелері, оның түрлері.  

Пререквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелері, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері Жалпы тіл білімі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тілінің синтаксистік бірліктерін, қазақ тілінің әдеби синтаксистік 

нормаларын оқып үйренуде кәсіби білім, білік және дағдыға ие болады, В. Қазақ тілінің синтаксистік 

бірліктерін оқып үйренудің қазіргі ғылыми принциптерін біледі. С. Қазақ тіліндегі синтаксистік бірліктердің 

құрылымдық, семантикалық, функциональдық тұрғыда талдап, лингвист ғалымдардың еңбектеріне өзіндік 

тұжырым жасай алады. Д.Лингвистикалық терминологияны меңгереді. E. Оқытудың үздік заманауи 

технологиялары мен қазіргі қазақ тілі синтаксисі бойынша тың зерттеулер туралы кеңнен мағлұмат алып, оны 

практика барысында оңтайлы пайдалана білуді игереді.  

 

Дублин дескрипторлары: 
Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Молдабаева З.М. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа 

зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер, 

зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп 

компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің стилистикасы, Тіл тарихы 
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Постреквизиттері:  Мәтінді филологиялық талдау,Мәтінді лингво-әдеби талдау 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В) Қазақ 

синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С) Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін 

біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D) Қазақ стилистикасының, грамматикасының  ғылыми 

жүейсін игереді. 

  

9.2. Модуль-Қазіргі синтаксисі 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Синтаксистің өзекті мәселелрі  

Бағдарлама авторы Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты  Синтаксис – грамматиканың морфология сияқты өзекті саласының бірі. Студент 

тілдің грамматикалық құрылысының мәселелері туралы толық мәлімет алады. 

Пәннің қысқаша мазмұны  Синтаксис грамматикалық ілім ретінде екі саласын толық меңгереді. бөлінеді; Сөз 

тіркесінің синтаксисі бөлімі бойынша сөздердің өзара тіркесу қабілеттілігі, тіркесу тәсілдері мен формалары, 

сөз тіркесінің құрамы, олардың түрін иегереді.   

Пререквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелері, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А) Сөйлемнің синтаксисі бөлімі бойынша  сөйлемнің құрылу принциптері, 

сөйлемнің құрамы туралы мағлұмат алады.В) Синтаксис бұл мәселелерді сөздердің грамматикалық құрылысы 
жөніндегі ілімнен бөліп алып, С) олардан оқшау тұрған нәрсе деп қарамайды, өзара тығыз байланыста 

қарастырады. D) Сөздердің морфологиялық құрылысы синтаксистің де грамматикалық талдауының негізі 

болатындығын және лексикология мен морфология тіл ғылымының дербес салалары болумен қатар Е) олар да 

синтаксистен байланысын үзбейтіндігін дәлеледей алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі тіл білімінде күрделі сөйлем синтаксисінің жіктелу принциптері  

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А.Қ., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тіл біліміндегі жай және  құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа 

зерттеулердің нәтижелері, жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамаларды игереді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Синтаксис бұл мәселелерді сөздердің грамматикалық құрылысы жөніндегі ілімнен 
бөліп алып, олардан оқшау тұрған нәрсе деп қарамайды, өзара тығыз байланыста қарастырады, сөйлем түрлерін 

ажыратады, салалас құрмалас сөйлемдер, сабақтас құрмалас сөйлемдер, көп компонентті құрмалас сөйлемдер, 

көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер, аралас құрмалас сөйлемдер түрлеріне анализ жасап, ажырату негізінде 

сөйлемдерге синтаксистік талдау жасап үйренеді. 

Пререквизиттері: Сөз тіркесі және жай сөйлем синтаксисі, Тіл тарихы 

Постреквизиттері: Мәтінді лингво-әдеби талдау, Тұлғаны лингвистикалық сәйкестендіру негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Синтаксистің негізгі мәні – дұрыс ойлап, өз ойын жазбаша да, ауызша да 

нақты беруге үйрету, В) қазақ әдеби тілінің грамматикалық жүйесін ғылыми-теориялық негізде таныту С) 

филологиялық бағыттарына сәйкес тілші дайындаудың тиімділігі мен сапасын арттыру. Д) Синтаксис туралы, 

оның қазіргі бағыттары туралы ғылым Е) техника және өндірістің жетістіктерін есепке алып отырып мәлімет 

беру  
 

10.1.Семиотиканың және шетел әдебиетінің өзекті мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Семиотека 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.проф. 

Курсты  оқытудың  мақсаты:  «Семиотика» курсының мақсаты – студенттерді қазіргі семиотиканың ортақ  

ұғымдарымен, бұл ғылымның пайда болуы және даму тарихымен, түрлі семиотикалық идеялардың күресімен 

таныстырады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттер семиотика пәні мен міндеттерімен танысады, семиотиканың ғылым 

ретінде дамуының негізгі кезеңдерін біледі, семиотиканың негізгі бағыттарын талдайды.  

Пререквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелрі,Кәсіби бағытталған шетел тілі 
Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:. A.Теориялық семиотиканың негіздерін (абстрактылық), яғни таңбалық жүйе 

құрылымының жалпы принциптерін, олардың жіктелуін; табиғи- тілдік таңбалық жүйелердің талдау әдістерін 

білу. B.Табиғи тілдік таңбалар жүйесінің семантикасын, синтактикасын, прагматикасын формальды сипаттау, 

жоба жасау  үшін жасанды таңбалар жүйесін зерттеп, қолдану. C.Түрлі деңгейлі көріністегі мәтіндерді 

семиотикалық және лингвистикалық талдау дағдыларын меңгеру. D.Семиотиканың жете зерттелген түрлі 

әдістері мен тәсілдерін практикада қолдану құзыреттілігі. 
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Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Шетел әдебиеті 20-21ғғ  

Бағдарлама авторы:  г.ғ.магистрі, Тәшпенова Е.Қ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әлем әдебиетінің аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, олардың бір-

бірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-мәнін 

айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі дәуірден 

бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби 

мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем 
шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне 

қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистік-

имандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл 

көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының 

тұтастығын таныту. 

Пререквизиттері: Шетел әдебиеті (18-19ғғ), Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Әдеби шығармашылық, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әлем әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білуге, оның қай тарихи-мәдени 

өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. Шығармалардың жалпы 

адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. Әдеби шығармаларды оқу 

теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Әдеби шығармашылық  

Бағдарлама авторы: г.ғ.м., аға оқытушы Ә.Ж.Ұлықпанова 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем шығармашылықтың сан алуан ерекшеліктері, жазылу процесіндегі әр 

қилы күрделі сипаттары жөнінде жан-жақты мағлұмат беріледі.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттердің іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыра отырып, шығармашылық 

қабілетін дамытып, жан-жақты дамуына көңіл бөліп, ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыру. Алға қойған 

мақсат пен міндетті орындау үшін студент жастардың танымдық, шығармашылық әлеуетін жан-жақты өсіруге, 

дамытуға негізделеді 

Пререквизиттері: Шетел әдебиеті 20-21ғғ, Тіл тарихы 
Постреквизиттері: Мәтінді лингво-әдеби талдау, Гендерлік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шығармашылық жұмыстың сан қырлы мәселелерімен таныстыру 

негізінде творчестволық процестің  заңдылықтарын білу В) қабілет деңгейіне қарай оның технологиясы мен 

әдістемесін меңгертіледі. С) Шығармалардың жалпы адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби 

құбылыстарды түсіндіре біледі.Д) Журналистика ғылымының қалыптасу және даму тарихы, журналистиканы 

қалыптастырушылар және олардың негізгі еңбектері мен зерттеу салалары  Е) журналистика ғылымына 

қатысты еңбектерді ғылыми саралау, ғылыми талдау жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми 

сараптамалар жасауға дағдылану 

 

10.2. Модуль-Семисология және қазіргі шетел әдебиеті 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Семиология 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О., ф.ғ.д.,проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Семиология» пәні  табиғи және жасанды белгі  жүйелері қызметінің 

саласындағы негізгі заңдар мен әдістер білімін біріктіреді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Білім алушылар семиотикалық позиция тұрғысынан тілді сипаттау әдісі мен 

кешенді тәсілдермен танысады; семиотика саласындағы ұғымдар мен санаттар жүйесін меңгереді;   

Пререквизиттері: Морфологияның өзекті мәселелрі, Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) теориялық және қолданбалы лингвистика ұғымдық аппаратын  тілдік 

құбылыстарды семиотикалық интерпретациялаудың өзекті мәселелерін шешу үшін қолданады. В) табиғи- 

тілдік таңбалық жүйелердің талдау әдістерін білу. С) Табиғи тілдік таңбалар жүйесінің семантикасын, 
синтактикасын, прагматикасын формальды сипаттау,Д)  жоба жасау  үшін жасанды таңбалар жүйесін зерттеп, 

қолдану. Е) Семиотиканың жете зерттелген түрлі әдістері мен тәсілдерін практикада қолдану құзыреттілігі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Шетел әдебиетінің тарихы 20-21ғғ 

Бағдарлама авторы:  г.ғ.магистрі, Тәшпенова Қ.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шетел әдебиетінің тарихы аса үздік туындыларымен таныстыра отырып, 

олардың бір-бірінің рухани мәдениетін қосатын, толықтыратын, байытатын үлес салмағынығ жаңаша мазмұн-

мәнін айқындап, орнықты сұранысқа жол сілтеу. Аталмыш пән шығыс халқы елдерінің әдебиетін ежелгі 
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дәуірден бастап, бүгінгі күнге дейін қамтиды. Әрбір ұлттың фольклорлық, классикалық, бүгінгі дәуірдегі әдеби 

мұралары қамтылып, ондағы эстетикалық таным, ұлттың әдеби арна ерекшелігі танылады. Әлемдік көркем 

шеберлігіне және әдеби қозғалысқа тигізетін әлем әдебиетініңықпалын кеңінен ашу нысанға алынады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әр халықтың ақын-жазушыларының шығармаларын көркемдік ерекшелігіне 

қарай даралап зерттей білу. Классикалық туындыларды оқу кезеңінде адамгершілік, парасат, гуманистік-

имандық тағылымына, көркемдік-эстетикалық танымына қарай жіктей отырып әдеби талдау мен тіл 

көркемдігіне ерекше назара аудара отырып, ой талқы мен образдар бедері берілуіне, ақын поэзиясының 

тұтастығын таныту. 
Пререквизиттері: Шетел әдебиеті (18-19ғғ), Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Әдебиет теориясы, Әдеби шығармашылық 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әлем әдебиетіне өз бетінше анализ жасай білуге, В)оның қай тарихи-

мәдени өмірдің, қандай бағыттың, ағымның, мектептің туындысы екенін ажырата біледі. С) Шығармалардың 

жалпы адамзаттың құндылығын таныту арқылы әдеби құбылыстарды түсіндіре біледі. Д) Әдеби шығармаларды 

оқу теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады.Е) көркем образдар, әдеби типтер, 

характерлердің жасалу ерекшелігіне байланысты талдай білу. 

 

11.1.Модуль-Лингвистика және бағдарламалау 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Информатика және бағдарламалау 

Бағдарлама авторы: Ерекешева М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәнді игеру мақсатында студенттер бағдарламалаудағы қазіргі әдіс-тәсілдерді 

пайдаланады, тәжірибе негізінде қолданады, теория барысында іске асырады.Пән шешім қабылдау үшін 

қолдануға мүмкіндік беретін компьютерлік технологиялармен ақпаратты жинақтау, сақтау, өңдеу, алмасу, 

талдау және бағалау әдістері мен үдерістерін зерттеуге бағытталады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер ақпаратты есептеуіш машиналар мен 

есептеуіш жүйелерде алгоритмдерді талдау түріндегі абстрактілі және бағдарламалау тілін құрастырады. 

Пререквизиттері: Семиология, Синтаксистің өзекті мәселелрі 

Постреквизиттері: Мәтінді лингво-әдеби талдау, Гендерлік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Мүмкіндік беретін компьютерлік технологиялармен ақпаратты жинақтау, 

сақтау, өңдеу, алмасу, талдау және бағалау әдістері мен үдерістерін зерттеуге бағытталады.В) Студенттер 
ақпаратты есептеуіш машиналар мен есептеуіш жүйелерде алгоритмдерді талдау түріндегі абстрактілі және 

бағдарламалау тілін құрастырады.С) Пәнді игеру мақсатында студенттер бағдарламалаудағы қазіргі әдіс-

тәсілдерді пайдаланады, тәжірибе негізінде қолданады, теория барысында іске асырады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар 

Бағдарлама авторы: Бекниязова Д.Д. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар»  пәні   студенттер контингентінің 

ақпараттық мәдениетін, кең ой-өрісін қалыптастыруды көздейді, оны оқу білім алушылардың ой-өрісін 

кеңейтіп қана қоймай, оларды техникалық жоспардың қолданбалы міндеттерін шешу әдістемесімен қамтамасыз 

етеді, сонымен қатар олардың мәдени әлеуетінің өсуіне ықпал етеді 
Пәннің қысқаша мазмұны: Компьютерлік лингвистиканы зерттеу және интернет-лингвистиканың жаңа 

лингвистикалық саласының қалыптасуы мәселелерін меңгереді 

Пререквизиттері: Семиология, Синтаксистің өзекті мәселелрі 

Постреквизиттері: Мәтінді лингво-әдеби талдау, Гендерлік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Лингвистикадағы ақпараттық технологиялар » пәні компьютерлік және 

гуманитарлық ғылымдарды біріктіреді.  В) Сандық гуманитарлық ғылымдарды зерттеу цифрланған 

материалдар мен сандық  мәндегі материалдарды қолдануды болжайды С) компьютерлік құралдарды ұсына 

отырып, деректерді жинау және визуализациялау, ақпараттық іздеу, деректерді зияткерлік талдау С)  сондай-ақ 

статистикалық талдауды қолдану үшін жаңа мүмкіндіктерді аша отырып Е)  дәстүрлі гуманитарлық 

ғылымдарды компьютерлік ғылымдар әдіснамасымен біріктіреді. 

 

11.2. Лингвистика және бағдарламалау 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Бағдарламалау негіздері 

Бағдарлама авторы: Ерекешева М.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Курстың мазмұны компьютердегі есептерді шешудің, тапсырмалар мен 

бағдарламалық спецификациялардың негізгі кезеңдерін анықтайды, процессорлық құралдарды сипаттайды, 

Пәннің қысқаша мазмұны: жоғары деңгейлі тілдік бағдарламалар, стандартты мәліметтер типтері, 

алгоритмдер және т.б. тапсырмалар мен бағдарламалық спецификациялардың негізгі кезеңдерін анықтайды, 

процессорлық құралдарды сипаттайды, 
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Пререквизиттері Ситнтаксистің өзекті мәселелері, Тіл тарихы 

Постреквизиттері Мәтінді лингво-әдеби талдау, Гендерлік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Компьютердегі есептерді шешудің, тапсырмалар мен бағдарламалық 

спецификациялардың негізгі кезеңдерін анықтайды; В. процессорлық құралдарды сипаттайды; С.заманауи 

бағдарламалау тілдерінің негізгі құрылыстары;D. оғары деңгейлі тілдік бағдарламалар, стандартты мәліметтер 

типтері, алгоритмдер және т.б. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы Лингвистикадағы сандық технологиялар 

Бағдарлама авторы Есенова Г.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: «Лингвистикадағы сандық технологиялар» пәні компьютерлік және 

гуманитарлық ғылымдарды біріктіреді.   

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері немесе тақырыптар атаулары) Сандық гуманитарлық 

ғылымдарды зерттеу цифрланған материалдар мен сандық  мәндегі материалдарды қолдануды болжайды, 

компьютерлік құралдарды ұсына отырып, деректерді жинау және визуализациялау, ақпараттық іздеу, 

деректерді зияткерлік талдау, сондай-ақ статистикалық талдауды қолдану үшін жаңа мүмкіндіктерді аша 

отырып, дәстүрлі гуманитарлық ғылымдарды компьютерлік ғылымдар әдіснамасымен біріктіреді 

Пререквизиттері Ситнтаксистің өзекті мәселелері, Тіл тарихы 

Постреквизиттері Мәтінді лингво-әдеби талдау, Гендерлік лингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер А)   студенттер контингентінің ақпараттық мәдениетін, кең ой-өрісін 
қалыптастыруды көздейді, В) оны оқу білім алушылардың ой-өрісін кеңейтіп  С)  оларды техникалық 

жоспардың қолданбалы міндеттерін шешу әдістемесімен қамтамасыз етеді D) сонымен қатар олардың мәдени 

әлеуетінің өсуіне ықпал етеді. Е) Компьютерлік   лингвистиканы зерттеу және интернет-лингвистиканың жаңа 

лингвистикалық саласының қалыптасуы мәселелерін меңгереді.  

 

6В02302- Аударма ісі  

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 
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1 Модуль. Тілдік, (20 кредит) 

ЖББП МК ShT 1101 Шетел тілі 1,2 10 

ЖББП МК K(O)T 1102 Қазақ (орыс) тілі 1,2 10 

2. Модуль - Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және ақпараттандыру, (31 кредит) 

ЖББП МК AKT 1103 
Ақпараттық коммуникациялық технологиялар (ағылшын 
тілінде) 

1 5 

ЖББП МК KKZT 1104 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖББП МК DSh Дене шынықтыру 1,2 4 

ЖББП МК ASBM 1105 Әлеуметтік саяси білім модулі 1,2 8 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

БП ЖК AZh 1202 Академиялық жазу 2 4 

3 Модуль - Ағылшын тілінің базалық курсы, (9 кредит)  

БП ЖК PhZhN 1203 Фонологиялық жүйелердің негіздері 1 4 

БП ЖК PhP 1204 Фонетика практикумы 2 4 

БП 
 

Оқу практикасы 2 1 

 

2. Модуль - Қоғамдық-гуманитарлық пәндер және ақпараттандыру 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар көздері. Көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  
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Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикумы, Екіжақты ауызша аударма 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам өміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, төзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикумы, Екіжақты ауызша аударма 

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 Модуль - Ағылшын тілінің базалық курсы 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Фонологиялық жүйелердің негіздері 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т  

Курсты оқытудың мақсаты: Оқу пәні ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын зерттеуге 

Пәннің қысқаша мазмұны: Дауыстап сөйлеу және мәнерлеп оқу дағдыларын студенттерде қалыптастыруға; 

сөзді транскрипциялауға; сөйлеудің дұрыс айтылуын құрастыруға, шет тіліндегі кәсіби және күнделікті 

тақырыптарға түсіндіруге үйрету; 

Пререквизиттері:  

Постреквизиттері:  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымын зерттеуге; В. фонетикалық 

белгі мен оқу ережелеріне сәйкес шетел тілінде дұрыс айту,С.  дауыстап сөйлеу және мәнерлеп оқу дағдыларын 
студенттерде қалыптастыруға; D. сөзді транскрипциялауға; сөйлеудің дұрыс айтылуын құрастыруға, шет 

тіліндегі кәсіби және күнделікті тақырыптарға түсіндіруге үйрету;E. сонымен қатар студенттерге аударма ісі 

саласындағы базалық білімдерін қолдануға үйретуге бағытталған. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: ағылшын тілі, қазақ/орыс тілі 

Постреквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Аударма 

теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) түрлі жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) ағылшын тілінің 

фонетикалық құрылымын біледі С) фонетикалық таңбаларды қолданады Д) монологтық және диалогтық 

мәтіндермен жұмыс жасайды Е) буын, артикуляция ерекшеліктерін біледі   
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6В02302- Аударма ісі  

 

2 курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 

 

 

4.1 Модуль -Нарық қатынастарының негіздері және өмір туралы концепция 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы 

инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес 

туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың  ғылым мен білім, 
өндіріс салаларында инновациялық  ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға  ықпал 

етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту,  

креативті ойлау,  бизнес жоспар құрастыру және т.с. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Аударма 

теориясы 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

Пәндер коды Пәндер атауы 
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4.1 Модуль -Нарық қатынастарының негіздері және өмір туралы концепция (14кредит) 

ЖББП ТК KBN 2102 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

ЖББП МК Fil  2101 Философия 4 5 

ЖББП МК DSh Дене шынықтыру 3,4 4 

4.2 Модуль -Таным, ойлау және іс-қимыл белсенділігінің негіздері, (14кредит) 

ЖББП ТК AA 2101 Академиялық адалдық 3 5 

ЖББП МК Fil  2101 Философия 3 5 

ЖББП МК DSh Дене шынықтыру 3,4 4 

5.1 Модуль - Базалық шетел тілі,  (19  кредит) траектория- Аударма ісі: ағылшын тілі 

БП ЖК OTTN 2201 Оқытылатын тіл теориясының негіздері 3 4 

БП ТК GP 2202 Грамматика практикумы 3 5 

БП ТК EShT 2203 Екінші шетел тілі (А1,А2 деңгейлері)  3,4 10 

5.2 Модуль - Халықаралық коммуникация,  (19  кредит),  траектория- Аударма ісі: қытай тілі 

БП ЖК OTTN 2201 Оқытылатын тіл теориясының негіздері 3 4 

БП ТК KTN 2202 Қытай тілі негіздері (ортаңғы деңгей) 3 5 

БП ТК KTTSD 2203 Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2 

деңгейлері) 

3,4 10 

6.1 Модуль - Лингвистикалық білім мен екітілдік коммуникация негіздері, (13 кредит) 

БП ТК MKK BShT 

2204 

Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық 

шетел тілі 

3 4 

БП ТК EZhZhA 2205 Екіжақты жазбаша аударма 3 5 

БП ТК AT 2206 Аударма теориясы 4 4 

6.2. Модуль -Тілдің құрамы мен құрылымы, (13  кредит) 

БП ТК ATPK 2204 Ағылшын тілінің практикалық курсы 3 4 

БП ТК KAP 2205 Көркем  аударма практикасы 3 5 

БП ТК AР 2206 Аударма проблемалары 4 4 

7.1 Модуль - Шетел тілінің практикумы (14 кредит), траектория- Аударма ісі: ағылшын тілі 

БП ТК NShTPK 2208 Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 4 6 

БП ТК UO 2209 Үйде оқыту 4 5 

БП OP  Өндірістік практика 4 3 

7.2 Модуль - Шетел тілінің грамматикалық аспектілері, (14 кредит)   траектория- Аударма ісі: қытай 

тілі 

БП ТК ATP 2208 Ағылшын тілінің практикумы 4 6 

БП ТК KKKhK  2209 Қазақстан-Қытай халықаралық қатынастары 4 5 

БП OP  Өндірістік практика 4 3 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік 

факторларын біледі. В) Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық) 

қолданады C) Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау 

мүмкіндігі болады. Д) Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E) Осы саладағы технологиялар 

мен сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді. 

 

4.2 Модуль -Таным, ойлау және іс-қимыл белсенділігінің негіздері 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы 
Постреквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Аударма 

теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

5.1 Модуль - Базалық шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Оқытылатын тіл теориясының негіздері 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға; алынған білім 

мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті 

байланыстыруға; оқылатын саладағы білім мен түсінік, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса 

алғанда дәлелдерді түсіндіре білуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Аударма 
теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастырады; В) Алынған 

білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерді 

байланыстырады; С) Оқылатын саладағы білім мен түсініктерді қалыптастырады; D) Осы саладағы алдыңғы 

қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық 

білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Грамматика практикумы 

Бағдарлама авторы: Тажигулова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын табысты дамыту үшін ағылшын 
тілінің грамматикалық құрылысы туралы білімдерді дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын табысты дамыту үшін 

ағылшын тілінің грамматикалық құрылысын жіктеу және ағылшын тілінде сөйлеуді қолдануға, сөйлемдердің 

әртүрлі коммуникативтік түрлеріндегі сөздердің тәртібін дұрыс пайдалануға, ағылшын түр-шақ формасының 

жүйесін, сөйлеу бөліктері мен олардың формаларын сипаттауға, сөйлеуде маңызды қызметтік сөздерді дұрыс 

табуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Академиялық жазу, Шетел тілі. 

Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Арнайы кәсіби шетел тілі, Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2), 

Ағылшын тілінің практикумы 
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Оқытудан күтілетін нәтежелер:  А) Диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын табысты дамыту үшін 

ағылшын тілінің грамматикалық құрылысын жіктейді;  В) Ағылшын тілінде сөйлеуді қолданады; С) 

Сөйлемдердің әртүрлі коммуникативтік түрлеріндегі сөздердің тәртібін дұрыс пайдаланады; D) Ағылшын түр-

шақ формасының жүйесін, сөйлеу бөліктері мен олардың формаларын сипаттайды; E) Зерттеу және кәсіби 

қызметте базалық білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (А1,А2 деңгейлері) 
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен жұмыс істеу 

арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен 

жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыруға, 

қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде қарапайым сұрақтар мен 

жауаптарды қайталай отырып, дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттеуге, негізгі 

ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді зерттеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы , Грамматика практикумы. 

Постреквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Екінші шетел тілі (В1,В2 деңгейлері) 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен 

жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастырады; В) 
Дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттейді; С) Негізгі ақпаратты алу мақсатында қысқа 

әңгімелерді зерттейді; D) Әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді; E) 

Қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді біледі.  

 

5.2 Модуль - Халықаралық коммуникация 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Оқытылатын тіл теориясының негіздері 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға; алынған білім 

мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті 

байланыстыруға; оқылатын саладағы білім мен түсінік, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса 

алғанда дәлелдерді түсіндіре білуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Грамматика практикумы, Аударма теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастырады; В) Алынған 

білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерді 

байланыстырады; С) Оқылатын саладағы білім мен түсініктерді қалыптастырады; D) Осы саладағы алдыңғы 
қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық 

білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қытай тілі негіздері  (Ортаңғы деңгей) 

Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілін үйрену және оны кәсіби қызметте қолдану білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қытай тілін үйрену және оны кәсіби қызметте қолдануға; Сөздік қорын 

кеңейту және оқылатын тақырып бойынша мысалдар келтіруге, кәсіби сала шегінде қытай тіліндегі 

терминологиялық аппаратты оқытуға; оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу 

дағдыларын қолдануға; қытай тілінде сөйлеуді түсіну және түсіндіруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Оқытылатын тіл теориясы негіздері. 
Постреквизиттері: Қытай тілінің жазбаша аударма практикасы (В1, В2 деңгейлері), Жалпы кәсіби ағылшын 

тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді; В) Кәсіби сала шегінде қытай 

тіліндегі терминологиялық аппаратты меңгереді; С) Қытай тілінде сөйлеуді түсінеді және түсіндіреді; D) 

Тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте 

базалық білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдылары (А1,А2 деңгейлері) 
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Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілін тыңдау және сөйлеу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу естілетін сөйлеуде 

қолдануға; қарапайым сұрақтардың қайталауларымен дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогты 

зерделеуге және қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени салаларында оларға жауап 

беруге; қытай тілін түсінуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы 

Постреквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Грамматика практикумы, Қытай тілінің жазбаша 
аударма практикасы (В1, В2 деңгейлері) 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Қытай тіліндегі жеке таңбалы сөздер мен негізгі сөз тіркестерін баяу 

естілетін сөйлеуде қолданады; В) Қарапайым сұрақтардың қайталануларымен дайындалған сөйлеу негізінде 

қарапайым диалогты зерделейді; C) Алған білімдерін қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және 

әлеуметтік-мәдени салаларында қолданады;  D) Қытай тілін түсінеді; E) Тіл тасымалдаушылардың  

орындаудағы және дыбыс жазбасындағы монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді 

түсінеді. 

 

 

6.1 Модуль - Лингвистикалық білім мен екітілдік коммуникация негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел тілі  

Бағдарлама авторы: Утегенова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса 

алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетуге, дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы 

мәселелерді шешуге, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білуге бағытталған.  

Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикалық курсы, Ауызша және жазбаша сөйлеу 

практикумы 
Постреквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Аударма теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, 

оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетеді; В) Дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы 

мәселелерді шешеді; С) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре біледі; D) Қазіргі Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін 

біледі;   E) Пән бойынша алған білімдерін кәсіби тәжірибеде қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екіжақты жазбаша аударма  

Бағдарлама авторы: Фурман О.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: Екіжақты жазбаша аударма элективті курс пәнінің мақсаты халықаралық, саяси, 
экономикалық, ғылыми, мәдени және қоғамдық сияқты өмірдің түрлі салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл 

өкілдерінің арасындағы өзара түсіністік пен қарым-қатынасты жазбаша немесе ауызша түрде қамтамасыз ететін 

мамандарды қалыптастыруға негізделген. 

Пәннің қысқаша  мазмұны: Сөз аудармасы,  лексикалық сәйкестіктер, лексикалық сәйкестіктері жоқ сөздер 

аудармасы, есімдер мен атаулар аудармасы, интернационалды және псевдоинтернационалды сөздер аудармасы, 

сөз тіркестерінің аудармасы, атрибутивті  сөз тіркестері, көп мүшелі атрибутивті сөз тіркестері, ішкі 

предикациясы бар көп мүшелі атрибутивті топтар, байланысты сөз тіркестерінің аудармасы, образдық 

фразеологияны аудару тәсілдері, фразеологиялық  эквиваленттің және варианттың қолдануы, фразеолгиялық 

бірліктерді калькілеу, суреттемелі аударма, спецификалық халық фразеологизмдерінің аудармасы, 

фразеологиялық бірліктер аудармасы, лексикалық трансформациялар, қосу тәсілі, түсіру тәсілі, орын басу, 

контекстік орын басуды құрайтын амалдар, конкретизация тәсілі, генерализация тәсілі, антонимдік аудару 

тәсілі, компенсация тәсілі, мағынаны дамыту анализі тәсілдері, толық мағынаны өзгерту тәсілі, сөзбе-сөз 
ассоциациялардың қолданбауы. 

Пререквизиттері: Грамматика практикумы, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мұнай және газ терминологиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Түсінігі болу:  аударма туралы ғылымның заманауи жағдайы;аударма 

әрекетінің негізгі тұжырымдамалары;аударма құрылымы мен әртүрлілігінің ерекшеліктері;аударманың 

лексико-фразеологиялық және грамматика-стилистикалық  негізгі мәселелері; В) Білу және қолдана алу: 

Жалпылингвистикалық және аударманың терминологиясы; С) Дағдыны білу: Аударманың теориялық 

құрлымын және концепциясын, ғылыми ойларын критикалық  талдау; D) Жинақтаушы қорытынды жасау және  
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шынайы жағдайын талдау;лингвистикалыққа, энциклопедиялыққа, арнайы әдебиетке және 

лексикографикалыққа  бағдар жасау; E) Өздік  практикалық жұмысқа қағидалы білімді  қолдану. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударма теориясы  

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің ерекшелігін 

терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің 

ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік құру, аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын 

бағалауға; аударма қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының 

ерекшеліктерін топтастыру, аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық 

ережелерін бағалауға және қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Екіжақты жазбаша аударма, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел 

тілі, Оқытылатын тіл теориясының негіздері. 

Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Екіжақты жазбаша аударма, Жалпы кәсіби ағылшын тілі. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B) Аударма 

қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін 

топтастырады; С) Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық 

ережелерін бағалайды және қолданады;  D) Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарым-
қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады. 

 

6.2. Модуль - Тілдің құрамы мен құрылымы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілінің практикалық курсы 

Бағдарлама авторы: Тажигулова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Үйренуші тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде 

лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамыту. Міндеттері: шет тілінің 

фонетикалық, грамматикалық, және лексикалық жүйесін лингвистикалық білімдерінің қазірг жағдайына сәйкес 

жүйелі таныстыру; үйренушіге ғылыми зерттеу әдістерін үйрету  және белгілі бір материалда зерттеу тәсілдерін 
көрсете алу қабілетін қалыптастыру; күрделі эволюциялық танымдық процесі болып танылатын шет тілді 

лингвомәдениеттану жүйесі арқылы тілдік және тұжырымдылық  универсалияларын жан - жақты таныстыру; 

мәдениетаралық  коммуникативті, кәсіби бағытталған және кәсіпке бағдарланған компетенцияларынберілген 

теориялық білімді жалпылау негізінде қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы; Ағылшын дауысты және дауыссыз 

дыбыстарын айту артикуляциясы  туралы; ағылшын тіліндегі буынға бөлудың ерекшеліктері туралы; сөз 

екпіндері туралы. Әріптік-дыбыстық сәйкестіктерді қалыптастыру.  Шет тіліндегі таныс материал негізінде 

құрастырылған  мәтінді мәнерлеп дыбыстап оқу. Сөздерді транскрипциялай білу;  шет тіліндегі монологтық 

және диалогтық сипаттағы мәтіндерді, фонетикалық белгілеуге сәйкес  мәнерлеп оқи алу. Дағдылары бар болу: 

1. Шет тіліндегі мәтінді мәнерлеп оқу. 2 Түпнұсқа тілдегі монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және 

видео мәтіндерді түсіну 
Пререквизиттері: Шетел тілі, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 

Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Мамандандырылған кәсіби  ағылшын тілі , Іскерлік ағылшын. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер:  A)Түсінігі бар болу: ағылшын тілінің грамматикалық және фонетикалық 

құрылымы туралы. Ағылшын тілінің функциялық стилі және лексикалық бірліктердің стилистикалық бояуы 

туралы. Ағылшын тілінің синонимиясы, антонимиясы және фразеологиясы туралы. В) Тиімді пайдалана білу: 

Ағылшын сөздерінің полисемиясын, ағылшын тілінің нормативті грамматикасын. C) Ағылшын тілінің ауызекі 

сөйлеу үлгілері, сөз құрамын және зерттелген тақырыптар бойынша туындыларды қолдану, жұмысқа қажетті 

дағдылар,оқытылып жатқан тақырыптын шегіндегі диалог және монолог тілі. D) Шет тілін түсіну, 

хабарландыру, сұхбат, аннотация, теледидар және радио бағдармалары, жарнама. Қойылымның, 

презентацияның және шығармалардың жоспарын құру, тексттен басты мәліметті алу және тексттің бөлшектерін 

ұғыну үшін текстті оқу. E) Эссені жазу, оқылған тақырып бойынша шығарма жазу, оқу жобасы бойынша 

жазылған қысқаша әңгімелер. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Көркем аударма практикасы 

Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге оқытылатын тіл елінің әдеби шыармаларының көркем – образды 

дәстүрімен, көрнекті жазушыларымен, олардың шығармаларының аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы 

олардың бойында әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық-коммуникативті, аудармашылық және 

лингвоелтанушылық біліктілікті қалыптастыру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні көркем мәтіннің құрылу заңдылықтарын, оның негізгі қызметтерін 

білуге; көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқуға, талдауға; сөйлеу мен жазудың 

әдеби нормасының дағдыларын қолдануға; көркем мәтіннің аударма қағидаларын, әдіс-тәсілдерін, 

аудармашылық стратегияның алуан түрлерін, көркем аудармадағы  тіларалық қайта түзу деңгейлерін 

қолдануға; негізгі ақпаратты алу, эссе, шығарма жазу дағдыларын меңгеруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдендениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Оқытылатын тіл 

теориясының негіздері, Мәдениетаралық қарым-қатынас практикасы 

Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша аударма 
практикасы, Екіжақты ауызша аударма 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Оқытылатын шығармалардың мазмұнын, өзекті мәселелерін біледі;  В) 

Шығармалардың жанрлық ерекшеліктерін, идеялық-көркемдік ерекшеліктерін меңгереді;  С) Жеке жанрлар мен 

авторларды аудару қиыншылықтарын зерттейді;  D) Көркем әдеби мәтіндердің аударма тәсілдерін қолдана 

отырыпы аудармаларын орындайды; E) Тілі оқылатын ел мәдениетінің ерекшеліктерін салыстыра отырып 

әдеби шығармалардың аудармаларына талдау жасайды. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударма проблемалары 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аударма жеке теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің 

ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударманың лингвистикалық теориясын, аударма қызметінің 

заңдылықтарын терең түсіну үшін аударма теориясының мәселелерін зерттеуге; аударма туралы ғылымның 

қазіргі жағдайын және шетел тіліндегі аударма қызметінің негізгі концепцияларын талқылауға; аударманың 

әртүрлі түрлері мен формаларының мәселелерін шешуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Оқытылатын тіл 

теориясының негіздері. 

Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Екіжақты жазбаша аударма, Жалпы кәсіби ағылшын тілі. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B) Аударма 

қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін 

топтастырады; С) Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық 

ережелерін бағалайды және қолданады;  D) Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарым-
қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады. 

 

7.1 Модуль - Шетел тілінің практикумы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі 

базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын 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.  

 

Пәннің атауы: Үйде оқу 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінде түпнұсқа әдебиетті оқу дағдыларын дамыту, дағдылар мен 

іскерлікті жетілдіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және 

талдау дағдыларын қолдануға; орын алған оқиғаларға, кейіпкерлердің әрекеттеріне өз көзқарасын білдіруге; 

зерделенетін саладағы мәселелерді шешу және аргументтерді тұжырымдауға; әлеуметтік және этикалық 

ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған.  

Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі 

базалық шетел тілі 
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Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Мәдениетарлық қарым-қатынас теориясы және практикумы, 

Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2). 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және 

талдау дағдыларын қолданады. В) Зерделенетін саладағы мәселелерді шешеді және аргументтерді 

тұжырымдайды.  С)Әлеуметтік және этикалық ойларды ескере отырып, пікірлерді қалыптастырады. D) 

Дәстүрлерге, әдет-ғұрыптарға, қоғамдық нормаларға негізделген әлеуметтік-этикалық құндылықтардың білімін 

көрсетеді. E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады. 

 

7.2 Модуль - Шетел тілінің грамматикалық аспектілері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі 

базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын 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.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақстан –Қытай халықаралық қатынастары  

Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е. 
Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық қатынастар саласында шетел тілдерін меңгерген мемлекеттік, жеке 

меншік мекемелерде белсенді халықаралық қызметті қолдануға қабілетті мамандар даярлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні халықаралық қатынастар саласында шетел тілдерін меңгерген 

мемлекеттік, жеке меншік мекемелерде белсенді халықаралық қызметті қолдануға қабілетті мамандар 

даярлауға; қазіргі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін ескере отырып, халықаралық ортада талдау 

жұмысының дағдыларын көрсетуге;  халықаралық конференциялар, көрмелер өткізу кезінде, халықаралық 

туризм саласында кәсіби қызметті қолдануға бағытталған.   

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы, Аударма теориясы. 

Постреквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Қытай тілінің жазбаша аударма практикасы (В1, 

В2 деңгейлері) 

Оқытудан күтілетін нәтежелер:  А) Қазіргі халықаралық қатынастардың ерекшеліктерін ескере отырып, 
халықаралық ортада талдау жұмысының дағдыларын көрсетеді; В) Халықаралық конференциялар, көрмелер 

өткізу кезінде,  халықаралық туризм саласында кәсіби қызметті қолданады; D) Әр түрлі мәдениет пен тіл 

өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді; E) Қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді 

біледі.  

 

6В02302 – Аударма ісі 

 

2(3) курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 
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4.1 Модуль – Нарық қатынастарының негіздері және базалық шетел тілі,20 академиялық кредит) 

ЖББП ТК KBN 2101 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ТК 
MKK BShT  

2201 

Мәдендениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық 

шетел тілі 
3 5 

БП ТК EShT2202 Екінші шет тілі (B1 B2) 3,4 10 
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4.1 Модуль – Нарық қатынастарының негіздері және базалық шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы 
инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес 

туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың  ғылым мен білім, 

өндіріс салаларында инновациялық  ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға  ықпал 

етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту,  

креативті ойлау,  бизнес жоспар құрастыру және т.с. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы. 

Постреквизиттері: Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Арнайы кәсіби шетел тілі, Іскерлік ағылшын тілі 

(В1B2) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік 

факторларын біледі. В) Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық) 
қолданады C) Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау 

мүмкіндігі болады. Д) Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E) Осы саладағы технологиялар 

мен сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Утегенова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мәдениетаралық деңгейде өзге тілді қарым-қатынас қабілеті ретінде 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыруға, осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса 

алғанда, оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетуге, дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы 
мәселелерді шешуге, әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре білуге бағытталған.  

Пререквизиттері: Шетел тілі, Ағылшын тілінің практикумы, Негізгі шет тілінің практикалық курсы 

Постреквизиттері:Арнайы кәсіби шетел тілі, Аударма теориясы, Мәдениетаралық қарым – қатынас 

мәнмәтініндегі арнайы кәсіби шетел тілі 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Осы саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, 

оқылатын саладағы білім мен түсініктерді көрсетеді; В) Дәлелдерді тұжырымдау және оқылатын саладағы 

мәселелерді шешеді; С) Әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пікірлерді 

4.2 Модуль – Заң білімі негіздері және халықаралық коммуникация,20 академиялық кредит 

ЖББП ТК AA 2101 Академиялық адалдық 3 5 

БП ТК ATPK 2201 Ағылшын тілінің практикалық курсы 3 5 

БП ТК INT 2202 Іскерлік неміс тілі (B1B2) 3,4 10 

5.1 Модуль – Лингвистикалық білім мен екітілділік коммуникация негіздері, 20 академиялық кредит 

БП ЖК OTTN 2203 Оқытылатын тіл теориясының негіздері 3 5 

БП ЖК IAT 2204 Іскерлік ағылшын тілі (B1B2) 3,4 10 

БП ТК AT 2205 Аударма теориясы 4 5 

5.2 Модуль – тілдің құрамы мен құрылымы,20 академиялық кредит 

БП ЖК OTTN 2203 Оқытылатын тіл теориясының негіздері 3 5 

БА ЖК IAT 2204 Іскерлік ағылшын тілі (B1B2) 3,4 10 

БП ТК AP 2205 Аударма проблемалары 4 5 

6.1 Модуль - Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тіліжәне аударма мәселелері,20 академиялық кредит 

БП ТК EZhZhA 2206 Екіжақты жазбаша аударма 3 5 

КП ТК AKShT 2301 Арнайы кәсіби шетел тілі 4 5 

КП ЖК AAP 2302 Ауызша аударма практикасы 4 5 

КП OP Өндірістік практика 4 5 

6.2 Модуль – Мамандандырылған шетел тілі және аударма,20 академиялық кредит 

БП ТК KAP 2206 Көркем аударма практикасы 3 5 

КП ТК MKAT 2301 Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі 4 5 

КП ЖК AAP 2302 Ауызша аударма практикасы 4 5 

КП ОР Өндірістік практика 4 5 
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қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіре біледі; D) Қазіргі Қазақстан халықтарының дәстүрлері мен мәдениетін 

біледі;   E) Пән бойынша алған білімдерін кәсіби тәжірибеде қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (В1,В2) 

Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пән студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілін қарым-қатынас жасау 

қабілетін қалыптастыруға, нәтижелі және рецептивті тілдік материалды тереңдету мен кеңейтуге, 
мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыруға, қоғамның ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып шет 

тілінде сөйлей білуге бағытталған. Оқылатын тақырып аясында диалогтық, Шетел тіліне оқытудың бірінші 

жылында сөйлеудің ауызша және жазбаша түрлерінің негіздері қалыптасады. Екінші оку жылының тілдік 

материалы нормативтік дұрыстықпен сипатталады және жиі колданылатын фонетикалық, лексикалық және 

грамматикалық құбылыстарды, әр түрлі сөз тіркестерін және клишелерді қамтиды. А1 деңгейіне сәйкес 

студенттер өздері туралы немесе ездеріне кажетті мағлұматтарды алу үшін қолданылатын қарапайым сөз 

тіркестерін, сейлемдерді меңгереді. А2 деңгейі студентке жеңіл грамматикалық құрылыстарды, жаттаған сөздер 

мен сөз тіркестерін қолдана отырып, оңай такырыптарда қысқаша сөйлеуге өзі жайында, күнделікті сабақтары 

жайында айтуға, өтініш білдіруге, сүрак коюға, сонымен катар, өзі және басқалар туралы айтуға, олар не 

істейтіні, қайда тұратыны, нелері бар екені жайлы хабарлауға мүмкіндік береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Die Freizeit. Die Familie. Die Jahreszeiten. Das Wetter. Die Monate. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы. 
Постреквизиттері: Екінші шет тілі ( B2), Іскерлік неміс тілі (В1, B2) 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А.) СӘ 4 түрі бойынша студенттер төмендегі біліктіліктерге қол жеткізеді: 

Тыңдап түсіну бәсең жылдамдықпен және анық дыбысталып жатқан сөйлеуде студентке, оның отбасына және 

қоршаған ортасына байланысты жеке таныс сөздер мен негізгі фразаларды түсінуге. В.) Таныс есімдерді, 

сөздерді және жай сөйлемдерді (мысалы, хабарландырулардағы, афишалардағы немесе каталогтардағы) оқуға 

және түсінуге, әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени аялардағы сөйлесу көлемінде дайындалған сөзді 

қолданып жай диалог жүргізуге (қарапайым сұрақтарды қайталай отырып және сондай сұрақтарға жауап бере 

отырып); қарапайым фразалар мен сөйлемдерді қолдана отырып, мекен-жайы және таныс адамдары туралы 

әңгімелеуге; 

 

4.2 Модуль – Заң білімі негіздері және халықаралық коммуникация 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы. 

Постреквизиттері: Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Арнайы кәсіби шетел тілі, Іскерлік ағылшын тілі 

(В1B2) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілінің практикалық курсы 
Бағдарлама авторы: Тажигулова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Үйренуші тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде 

лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамыту. Міндеттері: шет тілінің 

фонетикалық, грамматикалық, және лексикалық жүйесін лингвистикалық білімдерінің қазірг жағдайына сәйкес 

жүйелі таныстыру; үйренушіге ғылыми зерттеу әдістерін үйрету  және белгілі бір материалда зерттеу тәсілдерін 

көрсете алу қабілетін қалыптастыру; күрделі эволюциялық танымдық процесі болып танылатын шет тілді 

лингвомәдениеттану жүйесі арқылы тілдік және тұжырымдылық  универсалияларын жан - жақты таныстыру; 

мәдениетаралық  коммуникативті, кәсіби бағытталған және кәсіпке бағдарланған компетенцияларынберілген 

теориялық білімді жалпылау негізінде қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ағылшын тілінің фонетикалық құрылымы; Ағылшын дауысты және дауыссыз 

дыбыстарын айту артикуляциясы  туралы; ағылшын тіліндегі буынға бөлудың ерекшеліктері туралы; сөз 

екпіндері туралы. Әріптік-дыбыстық сәйкестіктерді қалыптастыру.  Шет тіліндегі таныс материал негізінде 

құрастырылған  мәтінді мәнерлеп дыбыстап оқу. Сөздерді транскрипциялай білу;  шет тіліндегі монологтық 

және диалогтық сипаттағы мәтіндерді, фонетикалық белгілеуге сәйкес  мәнерлеп оқи алу. Дағдылары бар болу: 

1. Шет тіліндегі мәтінді мәнерлеп оқу. 2 Түпнұсқа тілдегі монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және 

видео мәтіндерді түсіну 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы. 
Постреквизиттері: Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Арнайы кәсіби шетел тілі, Іскерлік ағылшын тілі 

(В1B2) 

Оқытудан күтілетін нәтежелер:  A)Түсінігі бар болу: ағылшын тілінің грамматикалық және фонетикалық 

құрылымы туралы. Ағылшын тілінің функциялық стилі және лексикалық бірліктердің стилистикалық бояуы 

туралы. Ағылшын тілінің синонимиясы, антонимиясы және фразеологиясы туралы. В) Тиімді пайдалана білу: 

Ағылшын сөздерінің полисемиясын, ағылшын тілінің нормативті грамматикасын. C) Ағылшын тілінің ауызекі 

сөйлеу үлгілері, сөз құрамын және зерттелген тақырыптар бойынша туындыларды қолдану, жұмысқа қажетті 

дағдылар,оқытылып жатқан тақырыптын шегіндегі диалог және монолог тілі. D) Шет тілін түсіну, 

хабарландыру, сұхбат, аннотация, теледидар және радио бағдармалары, жарнама. Қойылымның, 

презентацияның және шығармалардың жоспарын құру, тексттен басты мәліметті алу және тексттің бөлшектерін 

ұғыну үшін текстті оқу. E) Эссені жазу, оқылған тақырып бойынша шығарма жазу, оқу жобасы бойынша 

жазылған қысқаша әңгімелер. 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Іскерлік неміс тілі (В1,В2) 

Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік келіссөз, бизнес жүргізу және іскерлік құжаттарды неміс тілінде 

жасақтау саласында базалық білім алу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу 

формаларын үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын 

қолдануға; шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; неміс тілін 

қолдана отырып бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және 

қолдануға бағытталған. 
Пререквизиттері:Екінші шетел тілі (B1B2), Шетел тілі, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы 

Постреквизиттері: Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Іскерлік ағылшын тілі (B1B2). 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу 

формаларын үйренеді;  В) Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын 

қолданады;  С) Неміс тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді;  D) Неміс тілін қолдана отырып іскерлік әңгіме жүргізу 

дағдыларын қолданады;  E)Неміс тілінде бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық 

білімді көрсетеді және қолданады. 

 

5.1 Модуль – Лингвистикалық білім мен екітілділік коммуникация негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Оқытылатын тіл теориясының негіздері 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 

грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастыруға; алынған білім 

мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттілікті 

байланыстыруға; оқылатын саладағы білім мен түсінік, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса 

алғанда дәлелдерді түсіндіре білуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша аударма практикасы, Аударма теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Лингвистикалық білімнің қазіргі жағдайына сәйкес оқылатын тілдің 
грамматикалық, фонетикалық және лексикалық жүйесі туралы жүйелі түсінік қалыптастырады; В) Алынған 

білім мен іскерлікті теориялық жинақтау негізінде мәдениетаралық және коммуникативтік құзыреттіліктерді 

байланыстырады; С) Оқылатын саладағы білім мен түсініктерді қалыптастырады; D) Осы саладағы алдыңғы 

қатарлы білім элементтерін қоса алғанда дәлелдерді қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық 

білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Іскерлік ағылшын тілі (В1,В2) 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қарым-қатынас орнатуды, арнайы іскерлік терминдерді,  оларды 

орынды және ұтымды қолдана білуге, іскерлік келісімшарттарды талқылауға және құруға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 

үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдануға; шетел 

тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; бизнес жүргізу және іскерлік 

құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Ағылшын 

тілінің практикалық курсы 
Постреквизиттері: Арнайы кәсіби шетел тілі,Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 

үйренеді;  В) Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады;  С) 

Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді;  D) Іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолданады;  E)Бизнес жүргізу 

және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсетеді және қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударма теориясы 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің ерекшелігін 

терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударма теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің 
ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік құру, аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын 

бағалауға; аударма қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының 

ерекшеліктерін топтастыру, аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық 

ережелерін бағалауға және қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері:Ағылшын тілінің практикумы, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел 

тілі, Оқытылатын тіл теориясының негіздері. 

Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Екіжақты жазбаша аударма, Ақпараттық аударма практикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B) Аударма 

қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін 

топтастырады; С) Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық 

ережелерін бағалайды және қолданады;  D) Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарым-
қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады. 

 

5.2 Модуль – тілдің құрамы мен құрылымы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Іскерлік ағылшын тілі (В1,В2) 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қарым-қатынас орнатуды, арнайы іскерлік терминдерді,  оларды 

орынды және ұтымды қолдана білуге, іскерлік келісімшарттарды талқылауға және құруға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 

үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдануға; шетел 
тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; бизнес жүргізу және іскерлік 

құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Оқытылатын тіл теориясының негіздері, Ағылшын 

тілінің практикалық курсы 

Постреквизиттері: Арнайы кәсіби шетел тілі,Ақпараттық аударма практикасы, Ауызша аударма практикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 

үйренеді; В) Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады; С) 

Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді;  D) Іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолданады; E)Бизнес жүргізу 

және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсетеді және қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударма проблемалары 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аударма жеке теориясының мәселелерін зерттеу, аударма қызметінің 

ерекшелігін терең түсіну үшін лингвистикалық түсінік қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні аударманың лингвистикалық теориясын, аударма қызметінің 

заңдылықтарын терең түсіну үшін аударма теориясының мәселелерін зерттеуге; аударма туралы ғылымның 

қазіргі жағдайын және шетел тіліндегі аударма қызметінің негізгі концепцияларын талқылауға; аударманың 

әртүрлі түрлері мен формаларының мәселелерін шешуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі базалық шетел тілі, Оқытылатын тіл 

теориясының негіздері. 
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Постреквизиттері: Екіжақты ауызша аударма, Екіжақты жазбаша аударма, Арнайы кәсіби ағылшын тілі. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Аударма туралы ғылымның қазіргі жағдайын бағалайды; B) Аударма 

қызметінің негізгі концепцияларын, аударманың әртүрлі түрлері мен нысандарының ерекшеліктерін 

топтастырады; С) Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық 

ережелерін бағалайды және қолданады;  D) Кәсіби тақырыптарға шетел тілінде ауызша және жазбаша қарым-

қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады. 

 

6.1 Модуль - Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тіліжәне аударма мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екіжақты жазбаша аударма  

Бағдарлама авторы: Фурман О.В. 

Курсты оқытудың мақсаты: Екіжақты жазбаша аударма элективті курс пәнінің мақсаты халықаралық, саяси, 

экономикалық, ғылыми, мәдени және қоғамдық сияқты өмірдің түрлі салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл 

өкілдерінің арасындағы өзара түсіністік пен қарым-қатынасты жазбаша немесе ауызша түрде қамтамасыз ететін 

мамандарды қалыптастыруға негізделген. 

Пәннің қысқаша  мазмұны: Сөз аудармасы,  лексикалық сәйкестіктер, лексикалық сәйкестіктері жоқ сөздер 

аудармасы, есімдер мен атаулар аудармасы, интернационалды және псевдоинтернационалды сөздер аудармасы, 

сөз тіркестерінің аудармасы, атрибутивті  сөз тіркестері, көп мүшелі атрибутивті сөз тіркестері, ішкі 

предикациясы бар көп мүшелі атрибутивті топтар, байланысты сөз тіркестерінің аудармасы, образдық 
фразеологияны аудару тәсілдері, фразеологиялық  эквиваленттің және варианттың қолдануы, фразеолгиялық 

бірліктерді калькілеу, суреттемелі аударма, спецификалық халық фразеологизмдерінің аудармасы, 

фразеологиялық бірліктер аудармасы, лексикалық трансформациялар, қосу тәсілі, түсіру тәсілі, орын басу, 

контекстік орын басуды құрайтын амалдар, конкретизация тәсілі, генерализация тәсілі, антонимдік аудару 

тәсілі, компенсация тәсілі, мағынаны дамыту анализі тәсілдері, толық мағынаны өзгерту тәсілі, сөзбе-сөз 

ассоциациялардың қолданбауы. 

Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Аударма теориясы.  

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мұнай және газ терминологиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Түсінігі болу:  аударма туралы ғылымның заманауи жағдайы;аударма 

әрекетінің негізгі тұжырымдамалары;аударма құрылымы мен әртүрлілігінің ерекшеліктері;аударманың 

лексико-фразеологиялық және грамматика-стилистикалық  негізгі мәселелері; В) Білу және қолдана алу: 
Жалпылингвистикалық және аударманың терминологиясы; С) Дағдыны білу: Аударманың теориялық 

құрлымын және концепциясын, ғылыми ойларын критикалық  талдау; D) Жинақтаушы қорытынды жасау және  

шынайы жағдайын талдау;лингвистикалыққа, энциклопедиялыққа, арнайы әдебиетке және 

лексикографикалыққа  бағдар жасау; E) Өздік  практикалық жұмысқа қағидалы білімді  қолдану. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Арнайы кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау 

іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы кәсіби мақсаттар үшін шет тілді қарым-қатынас жасау, оқытудың 
ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетуге; шетел тілінде сөйлеуді түсінуге; 

сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама, ауызша сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен 

шығармалар құрастыру және орындау дағдыларын қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі, Аударма 

теориясы,Ағылшын тілінің практикалық курсы.  

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандырылған кәсіби ағылшын тілі, Ауызша аударма 

практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Арнайы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасайды; В) 

Оқытудың ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдетеді;  С) Шетел тілінде ауызша және жазбаша 

сөйлейді;  D) Шетел тілінде сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама дайындау 

біліктіліктерін көрсетеді; D) Шетел тілінде сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен шығармалар орындау 

дағдыларын қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте алынған қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ауызша аударма практикасы 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Екі тілде сөйлеушілер арасында ауызша аударма негізінде өзара түсінісушілікті 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолдануға; 

сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударуға; ауызша аударманың 
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лексикалық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын зерттеуге, алынған білімді халықаралық, 

саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, ағылшын тілінің практикалық 

курсы. 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби шетел тілі, Мұнай және газ 

терминологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А)Ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолданады;  В) 

Сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударады; С) Алынған білімді 
халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолданады; D)  

Ауызша аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын 

меңгереді;  E) Әртүрлі мекемелерде, ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асырады. 

 

6.2 Модуль – Мамандандырылған шетел тілі және аударма 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Көркем аударма практикасы 

Бағдарлама авторы:Кущанова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге оқытылатын тіл елінің әдеби шыармаларының көркем – образды 

дәстүрімен, көрнекті жазушыларымен, олардың шығармаларының аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы 

олардың бойында әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық-коммуникативті, аудармашылық және 
лингвоелтанушылық біліктілікті қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні көркем мәтіннің құрылу заңдылықтарын, оның негізгі қызметтерін 

білуге; көркем жанрдың түпнұсқалық мәтіндерінен алынған ақпаратты оқуға, талдауға; сөйлеу мен жазудың 

әдеби нормасының дағдыларын қолдануға; көркем мәтіннің аударма қағидаларын, әдіс-тәсілдерін, 

аудармашылық стратегияның алуан түрлерін, көркем аудармадағы  тіларалық қайта түзу деңгейлерін 

қолдануға; негізгі ақпаратты алу, эссе, шығарма жазу дағдыларын меңгеруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдендениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Оқытылатын тіл 

теориясының негіздері, Екіжақты жазбаша аударма практикасы. 

Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша аударма 

практикасы, Екіжақты ауызша аударма 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Оқытылатын шығармалардың мазмұнын, өзекті мәселелерін біледі;  В) 
Шығармалардың жанрлық ерекшеліктерін, идеялық-көркемдік ерекшеліктерін меңгереді;  С) Жеке жанрлар мен 

авторларды аудару қиыншылықтарын зерттейді;  D) Көркем әдеби мәтіндердің аударма тәсілдерін қолдана 

отырыпы аудармаларын орындайды; E)Тілі оқылатын ел мәдениетінің ерекшеліктерін салыстыр 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандандырыған кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде ауызша және 

жазбаша қарым-қатынас жасау іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы мамандандырылған мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-

қатынасты түсіну деңгейін көрсетуге; оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын 
тереңдетуге; ағылшын тілінде хабарландыруларды, сұхбаттарды, теле және радио, эссе, презентациялар мен 

шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптаструға бағытталған. 

Пререквизиттері: Екіжақты жазбаша аударма, Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2), Арнайы кәсіби шетел тілі 

Постреквизиттері:Отандық және шетелдік аударматанудың тарихы және  теориясы, Аударманың жалпы және 

жеке теориялары.  

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Кәсіби мақсаттар үшін шетел тілін қарым-қатынас жасайды;  В) Оқытудың 

ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетеді; С) Шетел тілінде сөйлеуді түсіну, 

сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнаманы еркін қолданады;  D) Сөз сөйлеу, эссе, 

презентациялар мен шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастрады; E)Зерттеу 

және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Ауызша аударма практикасы 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Екі тілде сөйлеушілер арасында ауызша аударма негізінде өзара түсінісушілікті 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолдануға; 

сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударуға; ауызша аударманың 

лексикалық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын зерттеуге, алынған білімді халықаралық, 

саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, Көркем аударма 
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Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби шетел тілі, Мұнай және газ 

терминологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А)Ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолданады;  В) 

Сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударады; С) Алынған білімді 

халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолданады; D)  

Ауызша аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын 

меңгереді;  E) Әртүрлі мекемелерде, ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асырады. 

 

6В02302 – Аударма ісі 

 

3 курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 

 

8.1. Модуль –Кәсіби мақсаттарға  арналған шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы кәсіби ағылшын тілі 
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жалпы кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау 

іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні жалпы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасау 

іскерліктерін көрсетуге; оқылатын тақырып аясында диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын 

қолдануға; шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруларды, сұхбаттарды, жарнаманы түсіндіруге; мәтіндерді 

зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізуге; эссе, шығарма жазу дағдыларын қолдануға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Ағылшын тілі практикумы, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет 

тілі, Фонетика практикумы. 

Постреквизиттері: Мамандырылған кәсіби шетел тілі, Ақпараттық аударма практикасы,  Ауызша аударма 

практикасы 

Пәндер циклі/ 

компонент 
Пәндер коды Пәндер атауы 
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8.1. Модуль –Кәсіби мақсаттарға арналған шетел тілі,（35кредит） 

БП ЖК ZhKAT 3201 Жалпы кәсіби ағылшын тілі 5 5 

БПТК MKTP3202 
Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен 

практикумы 
5 5 

БП ТК IAT 3203 Іскерлік ағылшын тілі (В1,В2) 5,6 10 

БП ТК EShT 3301 Екінші шетел тілі (В1, B2) 5,6 10 

БП ТК AKShT 3204 Арнайы кәсіби шетел тілі 6 5 

8.2. Модуль-Кәсіби шетел тілі （35 кредит） трактория –Аударма ісі: қытай тілі 

БП ЖК ZhKAT 3201 Жалпы кәсіби ағылшын тілі 5 5 

БП ТК AZhT 3202 Аударма жазбасының техникасы 5 5 

БП ТК KTZhAP  3203 Қытай тілінің жазбаша аударма практикасы (  В1,B2) 5,6 10 

БП ТК INT 3301 Іскерлік неміс тілі ( В1, В2) 5,6 10 

БП ТК MKAT 3204 Мамандырылған кәсіби ағылшын тілі 6 5 

9.1 Модуль-Аударма практикасы, (25 кредит） 

КП ЖК EZhA 3302 Екіжақты  жзбаша аударма 5 5 

БП ЖК AZh 3303 Академиялық жазу 5 5 

КП МК AAP 3304 Ауызша аударма практикасы 6 5 

КП ТК TAP 3305 Техникалық аударма практикасы 6 5 

ОР OP  Өндірістік практика 6 5 

9.2. Модуль-Аударманың кәсіби негіздері （25 кредит） траектория – Аударма ісі: қытай тілі 

КП ЖК EZhA3302 Екіжақты жазбаша аударма практикасы 5 5 

БП ЖК AZh 3303 Академиялық жазу 5 5 

КП ЖК AAP 3304 Ауызша аударма практикасы 6 5 

КП ТК KTAP 3305 Қытай тіліне аудару практикасы 6 5 

БП OP Өндірістік практика 6 5 
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Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Оқылатын тақырып аясында диалогтық және монологтық сөйлеу 

дағдыларын қолданады; В) Шетел тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастырады; С) 

Хабарландыруларды, сұхбаттарды, жарнаманы түсіндіреді; D) Мәтіндерді зерделейді;  D) Шетел тілінде негізгі 

ойды жеткізеді; E) Ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дағдыларын қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикумы 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 
Курсты оқудың мақсаты: Ана және өзге тілдік мәдениет саласындағы білім мен мәдениетаралық қатынас 

стратегияларын мезгеру арқылы ғана қол жететін мәдениетаралық біліктілікті қалыптастыру. Қойылған 

мақсатқа жету шін мынандай міндеттері орындау қажет: студенттердің өзге тілдік мәдениет құбылыстары мен 

феномендері жайлы білім жүйесінің дамытып, өзінің және өзге тілдік мәдениеттің құндылықтарын аялай білуге 

тәрбиелеу;өзге халыққа тең, оның мәдениетімен тығыз байланысқан стереотиптерді ұғындыру;тіл мен 

мәдениеттің өзара байланысын тсінуге негізделген қатынастық біліктілікті қалыптастыру; мәдениетаралық 

қатынасты жүзеге асыра білуге үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қарым-қатынас ұғымы. Мәдениет ұғымы. 

Мәдениетаралық қарым-қатынас ұғымы. Тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас. Аударма және 

мәдениетаралық қарым-қатынас. 

Пререквизиттері: Ағылшын тілінің практикалық курсы, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі 

базалық шет тілі, Аударма теориясы  
Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым –қатынас мәнмәтініндегі арнайы кәсіби шетел тілі, Ауызша  

аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі.  

Оқытудан күтілетін нәтижелері: Курсты аяқтағанда студент мыналарды билуге тиіс:мәдениетаралық 

қатынастың негізгі ұғымдарын;мәдениетаралық қатынас үрдісін зерттеудің неғұрлым тиімді әдістерін; ана және 

өзге мәдениеттегі құндылықтар жүйесі;өзіндік мәдени ұстанымдардың мәні мен олардың өмірде кездесетін әр 

түрлі жағдайлардағы маңызы;жалғастырылатын мәдениеттердің ұқсастықтары мен 

өзгешіліктері;мәдениетаралық байланыс кезіндегі әр түрлі жағдайларда өзін-өзі бір қалыпты ұстай тілудің 

стратегиялары, мынадай іскерлікке ие болу тиіс; екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын 

ажырата білу;қажетті білімді тілдің өзге тілдік мәдениетті тсіну үшін пайдаланып, ондай білімді иелену 

стратегиясын меңгеру; мәдениетаралық қарым қатынас үрдісінде талдау жүргізіп, өзіндік рефлексия мен өзіндік 

бақылауды жүзеге асыру;барабар аударма жасау мақсатындағы мәдениетаралық қарым-қатынас саласындағы 
білімді пайдалану. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Іскерлік ағылшын тілі (В1,В2) 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қарым-қатынас орнатуды, арнайы іскерлік терминдерді,  оларды 

орынды және ұтымды қолдана білуге, іскерлік келісімшарттарды талқылауға және құруға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 

үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдануға; шетел 

тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; бизнес жүргізу және іскерлік 

құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және қолдануға бағытталған. 
Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Оқытылатын тіл теориясының негіздері, 

Грамматика практикумы 

Постреквизиттері: Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Ақпараттық аударма практикасы, Аударманың 

жеке теориясы мен практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 

үйренеді;  В) Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады;  С) 

Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді;  D) Іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолданады;  E) Бизнес жүргізу 

және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсетеді және қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілі  

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен жұмыс істеу 

арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен 

жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастыруға, 

қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени саласы шеңберінде қарапайым сұрақтар мен 

жауаптарды қайталай отырып, дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттеуге, негізгі 

ақпаратты алу мақсатында қысқа әңгімелерді зерттеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Фонологиялық жүйелердің негіздері, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Грамматика 

практикумы 
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Постреквизиттері: Арнайы кәсіби шетел тілі, Екіжақты ауызша аударма, Ақпараттық аударма практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Коммуникативтік жаттығулар мен шығармашылық тапсырмалармен 

жұмыс істеу арқылы оқылатын тақырып шегінде монолог және диалогтік сөйлеуді түсінуді қалыптастырады; В) 

Дайындалған сөйлеу негізінде қарапайым диалогтарды зерттейді; С) Негізгі ақпаратты алу мақсатында қысқа 

әңгімелерді зерттейді; D) Әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді; E) 

Қазіргі заманғы әлеуметтік және мәдени үрдістерді біледі.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Арнайы кәсіби шетел тілі  

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау 

іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы кәсіби мақсаттар үшін шет тілді қарым-қатынас жасау, оқытудың 

ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетуге; шетел тілінде сөйлеуді түсінуге; 

сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама, ауызша сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен 

шығармалар құрастыру және орындау дағдыларын қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі, Грамматика практикумы.  

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандырылған кәсіби шетел тілі, ағылшын тілінің 

функционалдық стилистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Арнайы кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасайды; В) 
Оқытудың ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдетеді;  С) Шетел тілінде ауызша және жазбаша 

сөйлейді;  D) Шетел тілінде сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнама дайындау 

біліктіліктерін көрсетеді; D) Шетел тілінде сөз сөйлеу, эссе, презентациялар мен шығармалар орындау 

дағдыларын қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте алынған қолданады. 

 

8.2. Модуль-Кәсіби шетел тілі,трактория –Аударма ісі: қытай тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аудармалық жазбаның техникасы 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Тізбекті біржақты және екі жақты ауызша аударма барысында  аудармашылық 
жазба жазу әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, қысқаша жазба жазып алу студенттердің  қабілетін дамыту және 

дағдыны қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша  мазмұны:Аудармашылық жазып алудың басты мақсаты аудармашының тірек жадын 

қалыптастыру. Жазбаның бірқатар ерекшеліктері: диффуздылық, толық еместік, элементарлылық, ақпараттың  

ықшамдалуы, әмбебаптылық, берілген контексттегі белгілеулердің бір мағыналылығы, оның танылғыштығы. 

Ауызша аударма процесінде аудармашылық шапшаң жазуды қолдану аударманың адекваттылығын, сапасын, 

прецизиондық ақпаратты жоғалтпай толық беруге, жадыға салмақ салмауға, шаршауға мүмкіндік бермеуі, 

айтылымды барынша ықшам етіп кодтап, кейін соны қайта қалпына келтіріп айтуға, дұрыс және толық 

аудармасын беруге мүмкіндік береді.Аудармашылық шапшаң жазу жазбасын жақсы меңгеру ұзақ біреулердің 

сөздерін аударуда көмегін тигізеді. Аудармашылық шапшаң жазуды білу ақпаратқа толы, ықшам және дұрыс 

рәсімделген жазбаны жасауға көп көмегін тигізеді. Аудармашылық жазба жоғарыдан төмен, яғни тігінен және 
горизонтальды сатылап жазу арқылы орын алады. Бірінші жолда – бастауыш, екінші жолда сәл төмен 

баяндауыш, үшінші жолда - тура толықтауыш, төртінші жолда жанама толықтауыш орналасады.  

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Шетел тілі, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы. 

Постреквизиттері: Ауызша аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби шетел тілі, Ақпараттық аударма 

практикасы. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.) Түсінігі болу: аударма туралы ғылымның заманауи жағдайы;аударма 

әрекетінің негізгі тұжырымдамалары;аударма құрылымы мен әртүрлілігінің ерекшеліктері;аударманың 

лексико-фразеологиялық және грамматика-стилистикалық негізгі мәселелері; В.) Білу және қолдана алу: 

Жалпылингвистикалық және аударманың терминологиясы; С.) Дағдыны білу:Аударманың теориялық 

құрлымын және концепциясын, ғылыми ойларын критикалық  талдау; D.) Жинақтаушы қорытынды жасау және  

шынайы жағдайын талдау;лингвистикалыққа, энциклопедиялыққа, арнайы әдебиетке және 

лексикографикалыққа  бағдар жасау; E.) Өздік  практикалық жұмысқа қағидалы білімді  қолдану. 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қытай тілінің жазбаша аударма практикасы ( B2,В1) 

Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілін үйрену және оны кәсіби қызметте қолдану білімдерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында жан-жақты байланыс пен 

ақпараттық алмасуды жүзеге асыру үшін жоғары сапалы жазбаша аударма дайындауға; ауызша және жазбаша 

аудармалар негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмірдің әр түрлі салаларында әр 

түрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара түсіністікті қамтамасыз ете білуге бағытталған. 
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Пререквизиттері: Шетел тілі, Екінші шетел тілі (В1, В2), Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі 

базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Мамандырылған кәсіби шетел тілі, Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы, 

Іскерлік ағылшын тілі  

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді В) Кәсіби сала шегінде қытай 

тіліндегі терминологиялық аппаратты меңгереді;  С) Қытай тілінде сөйлеуді түсінеді және түсіндіреді; D) 

Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді қолданады; E) Тақырып аясында кәсіби аударма жасау 

дағдыларын қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Іскерлік неміс тілі (В1,В2) 

Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік келіссөз, бизнес жүргізу және іскерлік құжаттарды неміс тілінде 

жасақтау саласында базалық білім алу дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу 

формаларын үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын 

қолдануға; шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; неміс тілін 

қолдана отырып бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және 

қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Оқытылатын тіл теориясының негіздері,  
грамматика практикумы. 

Постреквизиттері: Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Ақпараттық аударма практикасы, Аударманың 

жеке теориясы мен практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Неміс тіліндегі іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу 

формаларын үйренеді;  В) Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын 

қолданады;  С) Неміс тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді;  D) Неміс тілін қолдана отырып іскерлік әңгіме жүргізу 

дағдыларын қолданады;  E) Неміс тілінде бизнес жүргізу және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық 

білімді көрсетеді және қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мамандырылған кәсіби ағылшын тілі 
Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби мақсаттар үшін ағылшын тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктер мен 

дағдыларын дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынасты түсіну деңгейін 

көрсетуге, оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын тереңдетуге; ағылшын тілін, 

хабарландыруларды, сұхбаттарды, теле және радио бағдарламаларды пайдалану, кәсіби саладағы мәтіндерді 

зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізу дағдыларын қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, Мәдениетаралық қарым-қатынас контекстіндегі базалық шет тілі, Грамматика 

практикумы. 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Ағылшын тілінің ауызекі және ғылыми сөз құрамын зерттейді;  В) 
Зерттелген тақырыптар бойынша мамандық бойынша жұмысқа қажетті дағдыларды қолданады;  С) Оқылған 

тақырып бойынша шығармалар, эссе жазады және т.б. жазбаша сөйлеу формаларын қалыптастырады; D) Оқу 

жобасы, зерттеу жұмыстарын орындауды меңгереді; E) Зерттеу және кәсіби қызметте базалық білімдерді 

қолданады. 

 

9.1 Модуль-Аударма практикасы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екіжақты жазбаша аударма 

Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, мәдени және қоғамдық салаларда 

әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдерінің арасындағы өзара түсіністік пен қарым-қатынасқа қажетті жазбаша 
аударма дағдыларын қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні әр түрлі тіл өкілдері арасында өзара түсіністікті және ағылшын және ана 

тілдерін тереңдете білуді қамтамасыз ететін мамандарды дайындауға; ағылшын тілінен ана тіліне және ана 

тілінен ағылшын тіліне жазбаша аудару дағдыларын қолдануға, аударманың дәстүрлі және инновациялық 

әдістерін қолдана білуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі 

базалық шетел тілі, Грамматика практикумы. 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Аударма жазбасының техникасы, Мұнай және газ 

терминологиясы 
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Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, 

мәдени өмірдің салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз етеді; 

В)  Ағылшын тілінен ана тіліне және ана тілінен ағылшын тіліне жазбаша аудару дағдыларын қолданады; С) 

Жазбаша аударманың дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; D) Әртүрлі мекемелерде, ұйымдарда 

кәсіби қызметті жүзеге асырады; E) Аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және 

стилистикалық проблемаларын меңгереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
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, Ұлттық руханият, Қазақ (орыс) тілі  
Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі (С1), Шетел, қазақ және орыс тілдерінің функционалды 

стилистикасы. 

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. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ауызша аударма практикасы 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 
Курсты оқытудың мақсаты: Екі тілде сөйлеушілер арасында ауызша аударма негізінде өзара түсінісушілікті 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолдануға; 

сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударуға; ауызша аударманың 

лексикалық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын зерттеуге, алынған білімді халықаралық, 

саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс-

қызметтерінің негіздері 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби шетел тілі, Мұнай және газ 

терминологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Ауызша аударманың әртүрлі түрлері мен дағдыларын қолданады; В) 
Сұхбаттарды, іскерлік әңгімелесуді, іскерлік келіссөздерді, сөз сөйлеулерді аударады; С) Алынған білімді 

халықаралық, саяси, экономикалық, ғылыми, қоғамдық, мәдени өмірдің түрлі салаларында қолданады; D)  

Ауызша аударманың негізгі лексика-фразеологиялық, грамматикалық және стилистикалық проблемаларын 

меңгереді;  E) Әртүрлі мекемелерде, ұйымдарда кәсіби қызметті жүзеге асырады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Техникалық аударма практикасы  

Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушыларда тіларалық коммуникация жағдайында техникалық мәтіндер 

мен техникалық құжаттамалардың баламалы жазбаша және ауызша аудармасын қамтамасыз ету үшін 

лингвистикалық және аударма құзыреттілікерін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні техникалық салада  жазбаша аударма жасауға және ауызша сөйлеуді 
аударуға; техникалық саланың ерекшеліктерін, оның құрылымын ашатын және технологиялық процесті 

сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді жіктеуге, екі жақты әңгімелесулерді, 

сұхбаттарды, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, техникалық саладағы сөз сөйлеулерді барабар аударуға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілі практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс-

қызметтерінің негіздері 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби шетел тілі, Мұнай және газ 

терминологиясы 
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Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Техникалық құжаттаманы және мәтіндерді аудару әдістерін меңгереді; В) 

Техникалық материалдарды редакциялауды жүзеге асырады; С) Техникалық материалдардың үлкен көлемімен 

жұмыс істей алады; D) Техникалық терминологияның электрондық сөздіктерін пайдалана алады; E) Мәтінді 

бірнеше рет аудару және бірнеше рет редакциялау дағдыларын меңгереді.  

 

9.2. Модуль-Аударманың  кәсіби негіздері, траекторя – Аударма ісі : қытай тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Қытай тіліне аудару практикасы  

Бағдарлама авторы: Бахитова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тіліне аудару және оны кәсіби қызметте қолдану білімдерін 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні әр түрлі елдер мен мәдениет өкілдері арасында қытай тілінде жан-жақты 

байланыс пен ақпараттық алмасуды жүзеге асыру үшін қытай тіліне жоғары сапалы аударма дайындауға; қытай 

тіліне ауызша және жазбаша аудармалар негізінде халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени 

өмірдің әр түрлі салаларында әр түрлі мәдениет пен тілдер өкілдері арасында өзара түсіністікті қамтамасыз 

етуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Негізгі шетел тілінің практикалық курсы, Аудармашының кәсіби іс-

қызметтерінің негңздері 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби шетел, Мұнай және газ 
терминологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Қытай тіліндегі сөздік қорын кеңейтеді В) Кәсіби сала аясында қытай 

тіліндегі терминдерді  меңгереді;  С) Қытай тіліне әртүрлі мәтіндерді түсінеді және аударады; D) Зерттеу және 

кәсіби қызметте қытай тілінен базалық білімдерді қолданады; E) Оқытылған тақырып аясында кәсіби аударма 

жасау дағдыларын қолданады. 

 

6В02302 – Аударма ісі 

 

3(3) курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 

 

8.1 Шетел тілінің практикасы және аударма 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мамандырылған кәсіби шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мамандандырыған кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде ауызша және жазбаша 

қарым-қатынас жасау дағдыларын дамыту.  
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8.1 Шетел тілінің практикасы және аударма (21 кредит) 

КПЖК MKShT 3301 Мамандандырылған кәсіби шетел тілі 5 5 

КПТК MGT 3302 Мұнай газ терминологиясы 5 5 

БП ТК KOShFS 3201 Қазақ, орыс, шетел тілдерінің функционалды стилистикасы 5 3 

БПЖК AZhTP 3202 Аударманың жеке теориясы мен практикасы 5 5 

8.2 Модуль – Коммуникативті шетел тілі (21 кредит) 

КПЖК MKShT 3301 Мамандандырылған кәсіби шетел тілі 5 5 

КПТК AT 3302 Арнайы терминология  5 5 

БП ТК ATFS 3201 Ағылшын тілінің функционалды стилистикасы 5 3 

КПЖК AZhTP Аударманың жеке теориясы мен практикасы 5 5 

9 Модуль. Мамандандырылған аударма (27 кредит ) 

КПЖК EZhAA 3303 Екіжақты ауызша аударма 5 5 

КП ЖК AAP 3304 Ақпаратты аударма практикасы 5 5 

КП ЖК SABP 3305 Синхронды аударма бойынша практикум 5 5 

БП OP Өндірістік практика 6 10 

БП DP Дипломалды практика 6 5 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні арнайы мамандандырылған мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-

қатынасты түсіну деңгейін көрсетуге; оқытудың мәдениетаралық және ғылыми-кәсіби бағыттылығын 

тереңдетуге; шетел тілінде хабарландыруларды, сұхбаттарды, теле және радио, эссе, презентациялар мен 

шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптаструға бағытталған. 

Пререквизиттері:Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шет тілі, Арнайы кәсіби ағылшын 

тілі, Ауызша және жазбаша сөйлеу практикумы. 

Постреквизиттері:Аударманың жалпы және жеке теориялары, Ақпараттық аударма практикасы, Екіжақты 

ауызша аударма. 
Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Кәсіби мақсаттар үшін шетел тілін қарым-қатынас жасайды;  В) Оқытудың 

ғылыми-кәсіби және прагматикалық бағытын тереңдету біліктерін көрсетеді; С) Шетел тілінде сөйлеуді түсіну, 

сұхбат, аннотация, теле және радиобағдарламалар, жарнаманы еркін қолданады;  D) Сөз сөйлеу, эссе, 

презентациялар мен шығармалар және т.б. ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастрады; E)Зерттеу 

және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ терминологиясы 

Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ өнеркәсібіндегі арнайы терминдер мен түсініктерді 

қалыптастыру және оларды қызмет барысында қолдану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын және технологиялық 
процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттеуге; мұнай-газ саласында 

ауызша және жазбаша аударманы қолдануға; мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, 

іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аудару дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жазбаша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі 

Постреквизиттері: Ақпараттықаударма практикасы, Екіжақты ауызша аударма 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын технологиялық 

процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттейді; В) Мұнай-газ саласында 

ауызша және жазбаша аударманы қолданады;  С) Мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, 

іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аударады; D) Мұнай және газ саласында аударманың 

дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы 
алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге тілдің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің 

түрлі стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде шетел және қазақ/орыс 

тілдерінің әртүрлі функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы 

білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен 

еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір 
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Жазбаша аударма практикасы, Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2) 

Постреквизиттері:Ақпараттық аударма практикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма 

мәселелері.  

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А)Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді 

қолданады; В) Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С) Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін 

қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D) Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр 

түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте аударма 

ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударманың жеке теориясы мен практикасы 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының ережелері негізінде тіларалық коммуникация жағдайында 

баламалы аударманы қамтамасыз ету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін 

қажетті теориялық білімді меңгеруге; аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды 

аударуға, монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінуге; тіларалық 

коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді көрсетуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Жазбаша аударма практикасы 

Постреквизиттері:Екіжақты ауызша аударма, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі 
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Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін 

қажетті теориялық білімді меңгереді;  В) Аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды 

аударады;  С) Монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінеді; D) Тіларалық 

коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді қолданады; E) Зерттеу 

және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

8.2 Модуль – Коммуникативті шетел тілі 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Арнайы терминология 

Бағдарлама авторы:Кущанова А.Н. 

Курсты оқудың мақсаты: Мұнай және газ өнеркәсібіндегі арнайы терминдер мен түсініктерді білетін және өз 

қызметінде қолдана алатын мамандар даярлау. Мұнай және газ терминологиясы курсының міндеттері – 

болашақ маманның ағылшын тілінен қазақ тіліне мұнай және газ өнеркәсібіне қатысты терминдерге аударма 

жасау білімі, біліктілігі мен дағдысын жақсарту. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Аудармашылар қызметінің ерекшеліктері. Мұнай өндіруші кәсіпорын құрылымы. 

Көмірсутегінің пайда болуы және қорлануы. Шөгінді тау жыныстары Көмірсутек қорларын барлау және игеру. 

Мұнай және газ кендерін іздеу және барлау кезеңдері. Бұрғылау компаниялары.Ұңғы сағасы 

жабдығы.Фонтандық арматура.Ұңғы сағасы жабдығы.Фонтандық арматура.Ысырмалар. Шиберлі 

ысырмалар.Ұңғыда жер асты жөндеу кезіндегі қолданылатын жабдықтар мен құралдар.Ұңғыны аяқтау.Мұнай 
мен газды жинаудың және тасымалдаудың үлгісі.Мұнай мен газды өндірудің экологиялық мәселелері. 

Пререквизиттері: Жазбаша аударма практикасы, Аударма теориясы, Арнайы кәсіби ағылшын тілі 

Постреквизиттері: Аудармадағы лексико-семантикалық ерекшеліктер, Аударматанудың терминологиялық 

мәселелері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.) Берілген курсты сәтті аяқтағанннан кейін студент келесідей қабілеттерді 

меңгереді: Білуге  тиіс:мұнай және газ өнеркәсібіне қатысты терминдерді білу; В.) Мұнай және газ өнеркәсібіне 

қатысты түсінікті білу;еліміздегі мұнай және газға қатысты өнеркәсіп құрылымын білу;термин сөздердің 

өзіндік ерекшеліктерін. С.) Істей білу:түпнұсқа мәтінін қайта құру;аудармадағы стилистикалық мәселелерді 

табу; мәтінді түсініп, талдау жасау;мұнай және газға қатысты аударманың қатаң ережелерін сақтау; Д.) 

Дағдысының болуы:компьютерде құжаттарды даярлап, қайта өңдей алуы;сөздіктерді, анықтамаларды және өзге 

де ақпарат көздерін түрде пайдалана білу; Е.) Мәтіндік редакторлардың компьютерлік бағдарламаларын 
электрондық сөздіктерді және т.б. пайдалана білу. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің түрлі 

стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде ағылшын тілінің әртүрлі 

функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы 

білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен 

еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір 
қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Арнайы кәсіби ағылшын тілі, Жазбаша аударма практикасы, Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2) 

Постреквизиттері: Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдыңғы талдау, Көркем 

аударманың теориясы және практикасы, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері.  

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А)Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді 

қолданады; В) Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С) Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін 

қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D) Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр 

түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте аударма 

ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

9 Модуль. Мамандандырылған аударма 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екіжақты ауызша аударма 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің тыңдап-түсіну дағдыларын қалыптастыру және дамыту; 

мәдениетаралық қарым-қатынаста әңгімені түсіне білу; ілеспе аударма, ауызша аудармаға машықтандыру. 

Курстық басты мақсаты: мәтіндерге талдау жасау- банк, қаржы, экономика, бизнес, техника саласы 

мәтіндерінен тұрақты тіркестер мен клишелерді, терминдерді  таба білу және лексикалық, стилистикалық, 

грамматикалық аударма мәселелеріне мән беру. 
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Пәннің қысқаша  мазмұны:Модуль 1. Ілеспелі аударма. Модуль 2. Ауызша аударма Модуль 3. Қағаздан 

аударма Модуль 4. Аудармашының ауызша аудармадағы жазбасы. 

Пререквизиттері: Ауызша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Аударманың жеке теориясы мен 

практикасы. 

Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы, Ауызша аударма практикасы, 

Ақпараттық аударма практикасы.  

Оқытудан  күтілетін нәтижелер: А.)Біліктілік, тәжірибе және құзыреттілік): студенттер ауызша аударма 

қажеттіліктерінен хабардар болады, сұхбаттардың, біржақты, екі жақты, ілеспелі аудармалардың стильдік 
ерекшеліктерін біледі, ауызша аударманың конференциялар мен кездесулердегі маңыздылығын, түпнұсқа 

мәтінге перефраз жасай алады, ауызша аударма барысында стилистикалық проблемаларды таба біледі және 

шеше біледі; В.) Аудармашылық жазба жаза алады және қолдана алады; аудармада басқа мәтінге сараптама 

жасай алады, нақты аударма жасай алады,екі жақты ауызша аударма жасау барысында есте сақтай алады және 

бір тілден екінші тілге шапшаң ауысады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ақпараттық аударма практикасы 

Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің лингвистикалық, аударма, лингвомәдени, әлеуметтік-мәдени 

құзыреттіліктерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні апараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының 
заңдылықтарын зерттеуге; ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолдануға және 

халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері 

арасында өзара түсіністікті жүзеге асыруға бағытталған.  

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жазбаша аударма практикасы  

Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау, Отандық және шетелдік 

аударматанудың тарихы және  теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Ақпараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының 

заңдылықтарын зерттейді; В) Ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолданады; С) 

Халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері 

арасында өзара түсіністікті жүзеге асырады; D) Ақпараттық аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық 

және стилистикалық проблемаларын біледі; E) Шетел тіліне және ана тіліне ақпараттық мәтіндерді ауызша 
және жазбаша аударуды жүзеге асырады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Синхрондық аударма бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: мәтіндерге талдау жасау- банк, қаржы, экономика, бизнес, техника саласы 

мәтіндерінен тұрақты тіркестер мен клишелерді, терминдерді  таба білу және лексикалық, стилистикалық, 

грамматикалық аударма мәселелеріне мән беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттердің тыңдап-түсіну дағдыларын қалыптастыру және дамыту; 

мәдениетаралық қарым-қатынаста әңгімені түсіне білу; ілеспе аударма, ауызша аудармаға машықтандыру. 

Модуль 1. Ілеспелі аударма. Module 2. Ауызша аударма Module 3. Қағаздан аударма .Module 4. Аудармашының 
ауызша аудармадағы жазбасы. 

Пререквизиттері: Ауызша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі, Аударманың жеке теориясы мен 

практикасы. 

Постреквизиттер: Мәдениетаралық қарым-қатынас теориясы мен практикасы,Оқытылатын тіл елінің әдебиеті 

мен аударма мәселелері. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: (біліктілік, тәжірибе және құзыреттілік): студенттер ауызша аударма 

қажеттіліктерінен хабардар болады, сұхбаттардың, біржақты, екі жақты, ілеспелі аудармалардың стильдік 

ерекшеліктерін біледі, ауызша аударманың конференциялар мен кездесулердегі маңыздылығын, түпнұсқа 

мәтінге перефраз жасай алады, ауызша аударма барысында стилистикалық проблемаларды таба біледі және 

шеше біледі; аудармашылық жазба жаза алады және қолдана алады; аудармада басқа мәтінге сараптама жасай 

алады, нақты аударма жасай алады,екі жақты ауызша аударма жасау барысында есте сақтай алады және бір 

тілден екінші тілге шапшаң ауысады. 
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5В02700 – Аударма ісі 

 

4 курс-2018 жылы қабылданғандар үшін 

 

 

11.1 Модуль – Коммуникативті  мақсаттарға арналған ағылшын тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 
Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге тілдің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің 

түрлі стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде шетел және қазақ/орыс 

тілдерінің әртүрлі функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы 

білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен 

еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір 

қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Жалпы кәсіби ағылшын тілі, Жазбаша аударма практикасы, Іскерлік ағылшын тілі (В1, В2) 

Постреквизиттері: Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі, Ақпараттық аударма практикасы, Синхронды 

аударма бойынша практикум. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді 
қолданады; В) Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С) Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін 

қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D) Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр 

түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте аударма 

ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы Іскерлік ағылшын тілі 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Іскерлік қарым-қатынас орнатуды, арнайы іскерлік терминдерді, оларды орынды 

және ұтымды қолдана білуге, іскерлік келісімшарттарды талқылауға және құруға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 
үйренуге және оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдануға; шетел 
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11.1 Модуль – Коммуникативті  мақсаттарға арналған ағылшын тілі, (26 кредит) 

БП ТК KRShTFS 4201 
Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық 

стилистикасы 
7 3 

КП МК MKShT 4301 Мамандандырылған кәсіби шетел тілі 7 5 

КП ТК IAT 4302 Іскерлік ағылшын тілі (С1) 7 5 

БП OP Өндірістік практика 7 10 

11.2 Модуль -Коммуникативті шетел тілі, (26 кредит)   траектория: Аударма ісі: қытай тілі  

БП ТК ATFS 4201 Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы 7 3 

КП МК MKShT4301 Мамандырылған кәсіби шетел тілі 7 5 

КП ТК IKT 4302 Іскерлік қытай тілі 7 5 

БП OP Өндірістік практика 7 10 

12.1 Модуль – Кәсіби бағытталған шетел тілі, (22 кредит)    

КП ЖК AZhTP4303 Аударманың жеке теориясы мен практикасы 7 5 

КП ЖК AAP 4304 Ақпараттық аударма практикасы 7 5 

КП ЖК SAP 4305 Синхрондық аударма бойынша практикум 7 5 

КП ТК MGT 4306 Мұнай және газ терминологиясы 7 5 

БП DP Дипломалды практика 8 5 

12.2 Модуль Мамандандырылған аударма, (22 кредит)   траектория – Аударма ісі:қытай тілі 

КП ЖК AZhTP 4303 Аударманың жеке теориясы мен практикасы 7 5 

КП ЖК AAP 4304 Ақпараттық аударма практикасы 7 5 

КП ЖК SAP 4305 Синхрондық аударма бойынша практикум 7 5 

КП ТК КТТ 4306 Қытай тіліндегі терминология 7 5 

БП DP Дипломалды практика 8 5 
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тілінде іскерлік сөйлеуді түсіну, іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолдануға; бизнес жүргізу және іскерлік 

құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсету және қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдендениетаралық қарым-қатынас мәнмәтініндегі базалық шетел тілі, Оқытылатын тіл 

теориясының негіздері, Жазбаша аударма практикасы. 

Постреквизиттері: Іс қағаздарын жүргізу және аударма, Ақпараттық аударма практикасы, Синхронды аударма 

бойынша практикум. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Іскерлік лексиканы, іскерлік стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын 

үйренеді;  В) Оқылатын тақырыптар бойынша диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады;  С) 
Шетел тілінде іскерлік сөйлеуді түсінеді;  D) Іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолданады;  E) Бизнес жүргізу 

және іскерлік құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсетеді және қолданады. 

 

11.2 Модуль -Коммуникативті шетел тілі, траектория: Аударма ісі: қытай тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілінің функционалдық стилистикасы 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын тілінің стилистикалық құралдары, олардың табиғаты мен тілдің түрлі 

стиліндегі функциялары туралы теориялық білімдерді, аударма қызметінде ағылшын тілінің әртүрлі 

функционалдық стилдерін дұрыс қолдана білуді қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы 
білімді қолдануға; мәтіндерді аударма алдындағы талдауды үйренуге; түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен 

еркін қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде көрсетуге; кәсіби ойларды ескере отырып, пікір 

қалыптастыру үшін ақпаратты түсіндіруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Қазақ, орыс және шетел тілдерінің функционалдық стилистикасы Жалпы кәсіби ағылшын 

тілі, Жазбаша аударма практикасы 

Постреквизиттері: Ақпараттық аударма практикасы, Синхронды аударма бойынша практикум. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Шетел және ана тілдерінде сөйлеу мәдениетін дамыту саласындағы білімді 

қолданады; В) Мәтіндерді аударма алдыңғы талдауға үйренеді; С) Түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін 

қарым-қатынас дағдыларын қазақ, орыс, шетел тілдерінде қалыптастырады; D) Қазақ, орыс, шетел тілдерінде әр 

түрлі әлеуметтік топтарда адамдармен еркін қарым-қатынас жасайды; E) Зерттеу және кәсіби қызметте аударма 

ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Іскерлік қытай тілі 

Бағдарлама авторы: Ермағамбетова А.С 

Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілінен ана тіліне аудару дағдыларын қалыптастыру, таңдалған профиль 

шеңберінде іскерлік қарым-қатынас үшін жеткілікті деңгейден асатын қытай тілін білу деңгейіне жету. Арнайы 

терминдер мен түсініктерді қалыптастыру және оларды қызмет барысында қолдану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Іскерлік қытай тілі курсы жалпы және іскерлік қытай бағдарламаларын 

біріктіреді. Бұл курс қытай тіліндегі іскерлік қарым-қатынас мүмкіндіктерін кеңейтуге арналған практикалық 

тапсырмалар көмегімен грамматикалық білімді бекітуге және сөздік қорыңызды кеңейтуге мүмкіндік береді. 

Оқу пәні лексиканың белсенді қорын, нормативтік фонетикалық, грамматикалық және лексикалық модельдерді 
пайдалана отырып, ауызша және жазбаша аударманы үйренудің дағдысын меңгеруге және аудармашы-

референт қызметін жүргізуге; екі жақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, 

шетел және ана тілдерінде аударуға бағытталған.  

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жазбаша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі 

Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік 

аударматанудың тарихы және  теориясы, Аударманың жалпы және жеке теориялары.  

Оқытудан күтілетін нәтежелер: A) іскерлік сөздік қорын қытай тілінде кеңейтеді B) кәсіби  қытай тілін және 

іскерлік қытай тілін жетік біледі; C) Әр түрлі мәтіндерді түсінеді және қытай тіліне аударады; D) Іскерлік қытай 

тілінің базалық білімдерін ғылыми-зерттеу және кәсіби қызметінде қолданады; E) Зерттелген тақырып аясында 

кәсіби аударма дағдыларын қолданады. 

 

12.1 Модуль – Кәсіби бағытталған шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударманың жеке теориясы мен практикасы 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аударма теориясының ережелері негізінде тіларалық коммуникация жағдайында 

баламалы аударманы қамтамасыз ету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін 

қажетті теориялық білімді меңгеруге; аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды 
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аударуға, монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінуге; тіларалық 

коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді көрсетуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Арнайы кәсіби шетел тілі,  

Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алдыңғы талдау Отандық және шетелдік 

аударматанудың тарихы және  теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Қажетті сапада және белгіленген көлемде аударманы орындау үшін 

қажетті теориялық білімді меңгереді;  В) Аударма теориясының ережелері негізінде оқылатын материалды 

аударады;  С) Монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және видео мәтіндерді түсінеді; D) Тіларалық 
коммуникация жағдайында баламалы аударманы қамтамасыз ету саласындағы білімді қолданады; E) Зерттеу 

және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ақпараттық аударма практикасы 

Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің лингвистикалық, аударма, лингвомәдени, әлеуметтік-мәдени 

құзыреттіліктерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні апараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының 

заңдылықтарын зерттеуге; ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолдануға және 

халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері 

арасында өзара түсіністікті жүзеге асыруға бағытталған.  
Пререквизиттері: Аудармашының кәсіби іс-қызметтерінің негіздері, Аударма теориясы, Жазбаша аударма 

практикасы  

Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аудармаалды талдау, Отандық және шетелдік 

аударматанудың тарихы және  теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Ақпараттық сипаттағы мәтіндердің ауызша және жазбаша аудармасының 

заңдылықтарын зерттейді; В) Ауызша және жазбаша ақпараттық аударма саласында білімді қолданады; С) 

Халықаралық, қоғамдық-саяси, экономикалық, мәдени өмір салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері 

арасында өзара түсіністікті жүзеге асырады; D) Ақпараттық аударманың негізгі лексикалық, грамматикалық 

және стилистикалық проблемаларын біледі; E) Шетел тіліне және ана тіліне ақпараттық мәтіндерді ауызша 

және жазбаша аударуды жүзеге асырады. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Синхронды аударма бойынша практикум 

Бағдарлама авторы: Әбдіғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: мәтіндерге талдау жасау- банк, қаржы, экономика, бизнес, техника саласы 

мәтіндерінен тұрақты тіркестер мен клишелерді, терминдерді  таба білу және лексикалық, стилистикалық, 

грамматикалық аударма мәселелеріне мән беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттердің тыңдап-түсіну дағдыларын қалыптастыру және дамыту; 

мәдениетаралық қарым-қатынаста әңгімені түсіне білу; ілеспе аударма, ауызша аудармаға машықтандыру. 

Модуль 1. Ілеспелі аударма. Module 2. Ауызша аударма Module 3. Қағаздан аударма . Модуль 4. 

Аудармашының ауызша аудармадағы жазбасы. 

Пререквизиттері: Шетел тілі,  Аудармашының кәсіби іс –қызметінің негіздері, Екіжақты ауызша аударма. 
Постреквизиттер: Мұнай және газ терминологиясы, Аударманың жеке теориясы мен практикасы, Ақпараттық 

аударма практикасы.  

Оқытудан күтілетін нәтежелер: (біліктілік, тәжірибе және құзыреттілік): студенттер ауызша аударма 

қажеттіліктерінен хабардар болады, сұхбаттардың, біржақты, екі жақты, ілеспелі аудармалардың стильдік 

ерекшеліктерін біледі, ауызша аударманың конференциялар мен кездесулердегі маңыздылығын, түпнұсқа 

мәтінге перефраз жасай алады, ауызша аударма барысында стилистикалық проблемаларды таба біледі және 

шеше біледі; аудармашылық жазба жаза алады және қолдана алады; аудармада басқа мәтінге сараптама жасай 

алады, нақты аударма жасай алады,екі жақты ауызша аударма жасау барысында есте сақтай алады және бір 

тілден екінші тілге шапшаң ауысады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мұнай және газ терминологиясы 
Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мұнай және газ өнеркәсібіндегі арнайы терминдер мен түсініктерді 

қалыптастыру және оларды қызмет барысында қолдану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын және технологиялық 

процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттеуге; мұнай-газ саласында 

ауызша және жазбаша аударманы қолдануға; мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, 

іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аудару дағдыларын қалыптастыруға және дамытуға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жазбаша аударма практикасы, Арнайы кәсіби шетел тілі 
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Постреквизиттері: Лингвистикалық интерпретация және аударма алды талдау, Отандық және шетелдік 

аударматанудың тарихы және  теориясы, Аударма теориясы және практикасының заманауи әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Мұнай және газ саласының ерекшеліктерін ашатын технологиялық 

процесті сипаттау үшін арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді зерттейді; В) Мұнай-газ саласында 

ауызша және жазбаша аударманы қолданады;  С) Мұнай саласындағы екіжақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, 

іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, сөз сөйлеулерді аударады; D) Мұнай және газ саласында аударманың 

дәстүрлі және инновациялық әдістерін қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы 

алынған білімдерді қолданады. 

 

12.2 Модуль Мамандандырылған аударма,траектория – Аударма ісі:қытай тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қытай тіліндегі терминология 

Бағдарлама авторы: Сүйеуова.А.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тіліндегі арнайы терминдер мен түсініктерді қалыптастыру және оларды 

қызмет барысында қолдану. Арнайы терминдер мен ұғымдарды білу және оларды кәсіби қызметте қолдану. 

Мәтін ішінде кездесетін қытай тіліндегі терминдерді талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әрбір ғылым саласының терминологиясы мен терминдік жүйесі тілдік құралдар 

арқылы көрінетін кәсіби білімнің ұғымдық байланыстарына негізделеді.Қытай тілінің терминологиясы қытай 

тілінің фонетикасын, грамматикасын (практикалық және теориялық), лексикологиясын қамтиды. Қытай тілінің 
терминологиясының мақсаты-арнайы терминология пәнін, мақсаты мен міндеттерін, іс-әрекет бағыттары 

туралы студенттерге мәлімет берумен қатар, студенттердің қытай тілі деңгейін арттыру, олардың қытай тілін 

күнделікті іс-тәжірибеде кәсіби деңгейде пайдалану.Курс студенттердің қытай тілін жетік меңгеруге 

бағытталған. Кәсіби салада әдебиет пен тілді үйрену үшін қажетті түсініктер мен терминдерді қамтитын 

теориялық білімдерді меңгере білу. 

Пререквизиттері: Аударма теориясы, Жазбаша аударма практикасы, Қытай тіліндегі арнайы терминология. 

Постреквизиттері: Қытай тілінің бастапқы, орта, жоғары деңгейлерінде оқып алынған білімді одан әрі 

тереңдету; Аударма машығы мен теориясы. 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) Қытай тіліндегі арнайы терминдерді қамтитын арнайы мәтіндерді 

зерттейді; В) Арнайы салада, мысалы: мұнай-газ саласы өндірістерінде  ауызша және жазбаша аударманы 

қолданады;  С) Арнайы салада екі жақты сұхбаттарды, әңгімелесулерді, іскерлік келіссөздерді, баяндамаларды, 
сөз сөйлеулерді аударады; D) Аударма тәжірибесінде аударманың дәстүрлі және инновациялық әдістерін 

қолданады; E) Зерттеу және кәсіби қызметте аударма ісі саласындағы алынған білімдерді қолданады. 

 

6В02303 -Шетел филологиясы 

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

Пәндер коды Пәндер атауы 
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1. Тілдік  модуль, 20 кредит 

ЖББП МК ShT 1101 Шетел  тілі 1,2 10 

ЖББП МК K(O)T 1102 Қазақ (орыс) тілі 1,2 10 

2. Модуль - Қоғамдық, тарихи пәндер және ақпараттандыру, 23 кредит 

ЖББП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖББП МК ASBM 1104 Әлеуметтік-саяси білім модулі 1,2 8 

ЖББП МК AKT 1105 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

БП ЖК UR 1201 Ұлттық руханият 1 5 

3. Модуль - Бастапқы курс пәндері, 13 кредит 

БП ЖК FP 1202 Фонетика практикумы  1 4 

БП ЖК GrP 1203 Грамматика практикумы  2 4 

БП ЖК BShT 1204 Базалық шетел тілі  2 4 

БП OP Оқу практикасы 2 1 

4.1 Модуль - Жалпы білім беру пәндері және мамандық негіздері, 22 кредит 

ЖББП МК DSh  Дене шынықтыру 1-4 8 

ЖББП ТК KzhBN 2101 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 
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БП ЖК ASP 2201 Ауызша сөйлеу практикумы  3 4 

БП ТК AFK 2202 Арнайы филологияға кіріспе 3 5 

4.2 Модуль - Сөйлеу практикасы және мамандыққа кіріспе, 22 кредит  

ЖББП МК DSh  Дене шынықтыру 1-4 8 

ЖББП ТК АА 2101 Академиялық адалдық 3 5 

БП ЖК ASP 2201 Ауызша сөйлеу практикумы  3 4 

БП ТК AK 2202 Әдебиеттануға кіріспе 3 5 

 

2. Модуль - Қоғамдық, тарихи пәндер және ақпараттандыру 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: Арнайы филологияға кіріспе, әдебиеттануға кіріспе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ұлттық құндылықтар туралы түсінігі болады В) Ұлттық рухани 
құндылықтар негізінде мәселелерді шешеді С) Салт-дәстүрді ұстанады Д) Ғылыми көзқарасы қалыптасады Е) 

Өз және өзге елдің тарихын, мәдениетін, салт-дәстүрін сыйлайды. 

 

3. Модуль - Бастапқы курс пәндері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: 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 Д) монологтық және диалогтық 

мәтіндермен жұмыс жасайды Е) буын, артикуляция ерекшеліктерін біледі   

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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 

меңгеру, грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін және компьютермен өзіндік жұмыс 

жасау дағдыларын жеткілікті білу, игерген білімін кәсіби деңгейде қолдану.   

Пререквизиттері: 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 Д) теориялық білімді практикады 

қолданады Д) компьютермен жұмыс жасай алады. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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 
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қабілетін дамыту, осы саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, оқылатын саладағы білім 

мен түсінікті көрсетуге бағытталған. 

Пререквизиттері: 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 Д) Оқытылып жатқан шетел тілінде интерактивті қарым-қатынас жасайды Е) жаңа 

технологияларды үйренеді. 

 

6В02303 – Шетел филологиясы 

 

2 курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 

 

 

4.1 Модуль – Жалпы білім беру пәндері және мамандық негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы 

инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес 

туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың  ғылым мен білім, 
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4.1 Модуль – Жалпы білім беру пәндері және мамандық негіздері, 22 кредит 

ЖББП МК DSh Дене шынықтыру 1-4 8 

ЖББП ТК KzhBN 2101 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП ЖК ASP 2201 Ауызша сөйлеу практикумы 3 4 

БП ТК AFK 2202 Арнайы филологияға кіріспе 3 5 

4.2 Модуль –Сөйлеу практикасы және мамандыққа кіріспе, 22 кредит 

ЖББП МК DSh Дене шынықтыру 1-4 8 

ЖББП ТК AA 2101 Академиялық адалдық 3 5 

БП ЖК ASP 2201 Ауызша сөйлеу практикумы 3 4 

БП ТК AK 2202 Әдебиеттануға кіріспе 3 5 

5.1 Модуль-Мамандандырылған шетел тілі, 23 кредит 

БП ТК  ZhKShT 2203 Жалпы кәсіби шетел тілі 3 5 

БП TК  КОР 2204 Көркем оқу практикумы 3 4 

БП TК  ShTBBA 2205 Шеттілдік білім берудің әдістемесі 4 4 

ЖББП МК Fil 2102 Философия 4 5 

БП TК 
ZhKShT C1 

2206 
 Жалпы кәсіби шетел тілі С1 4 5 

5.2 Модуль – Арнайы мақсатта оқыту, 23 кредит 

БП ТК  ZhKTAT 2203 Журналистиканың кәсіби тілі ағылшын тілінде 3 5 

БП TК  ZhSКО 2204 Журналистика саласындағы көркем оқу 3 4 

БП ТК  OD 2206 Ойлау дизайны 4 5 

БП ТК  ААОА 2205 Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі 4 4 

ЖББП МК Fil 2102 Философия 4 5 

БП ТК MAKKP 2206  Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы 4 5 

6.1 Модуль  Коммуникативтік тілдер, 19 кредит 

БП ТК  
EShT AI A2 

2207 Екінші шетел тілі  А1, А2  
3 5 

БП ТК  EShT B1 2208 Екінші шетел тілі В1 4 5 

БП ТК  AShT 2209 Арнайы шетел тілі 4 6 

6.2 Модуль – Тілдік қарым- қатынас, 19 кредит 

БП ТК  ATBSN 2207 Ағылшын тіліндегі БАҚ-тағы синтаксистік нормалары 3 5 

БП ТК GRTzhtl 2208 Газет,радио, телевизия және Интернет лексикасы 4 5 

БП ТК KBShT 2209 Кәсіби- бағытталған шетел тілі 4 6 

БП  ОР Өндірістік практика 4 3 
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өндіріс салаларында инновациялық  ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға  ықпал 

етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту,  

креативті ойлау,  бизнес жоспар құрастыру және т.с. 

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік 

факторларын біледі. В) Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық) 

қолданады C) Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау 
мүмкіндігі болады. Д) Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E) Осы саладағы технологиялар 

мен сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ауызша сөйлеу практикумы 

Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің қалыптасқан сөйлеу дағдыларын жетілдіру негізінде ауызша 

сөйлеу әрекетін дамыту. Курс ерекшелігі ауызша сөйлеу саласының, сонын ішінде тыңдау және оқу арқылы 

қабылданған ой мазмұнын  ауызша жеткізе білуді қарастырады.   

Пәннің қысқаша мазмұны: People and relationships, Medicine, Profession, Means of communication,  Mass media. 

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Біліктілік, дағды және құзіреттілік түрлі жанрдағы  және қарым-қатынас 

аймағының мазмұнын суреттейтін  мәтіндерді, аудио-видео материалдарды қолдана алу. В) Тілін оқып жатқан 

ел мен Қазақстанда мәдениеттің, құндылық бейімделушіліктердің жүйесін, мәдениеттердегі ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды айыра білу; С) Тілдік қарым-қатынас, сөйлеу мінез-құлқының вербалды және бейвербалды 

құралдар туралы ұғымды түсіне білу; Д) Негізгі қарым-қатынастық-прагматикалық стратегиялар мен 

мәдениаралық қарым-қатынас кезінде аудармашынын сөйлеу мінез-құлқының техникасын меңгеру; Е) 

Оқытылатын шет тілін жеткізушілердің тілдеріндегі ұлттық-мәдени ерекшеліктерді танып білу; 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Арнайы филологияға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: кәсіби-коммуникативтік және әлеуметтік-мәдени құзыреттілік контекстінде 

герман тілдерін одан әрі теориялық және практикалық зерттеулердің негізі ретінде қарастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Арнайы филологияға кіріспе» пәні студенттердің тілдік, филологиялық қабілетін, 

лингвистикалык, коммуникативтік компетенциясының құрылуын,  қазіргі кезеңдегі тілдік білім жүйесінің 

құрылуын және дамуын, ғылыми көзқарасын құрастыру,тілге қатысты қағидаларды үйрету барысында терең де 

тиянақты теориялық, іс-тәжірибелік, шығармашылық, іс-әркеттік білім, пәнді оқыту барысында тілдік 

материалдарды меңгертіп студенттің лексикалық қорын дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы 

Постреквизиттері: Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс –тәсілдері. Тілдік қарым- қатынас практикумы. 

Оқытылатын тіл елінің әдебиеті. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Лингвистика мен мәдениеттің өзара іс-қимылы контекстіндегі тілдің 
функцияларын біледі. В) Германдық тілдердің қызмет ету ерекшеліктерін зерттеуде диахрондық әдісті 

қолданады. С) Әртүрлі жанрлық және стилистикалық бағыттағы мәтіндердің құрылымдық-семантикалық 

талдауын орындау қабілеті болады. Д) Филологиялық зерттеу барысында кәсіби-коммуникативтік іс-әрекетке 

қатысады Е) Осы саладағы технологиялар мен сараптық пікірлерді одан әрі зерделейді. 

 

4.2 Модуль –Сөйлеу практикасы және мамандыққа кіріспе 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 

сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе 
Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерде әдеби, елтану, мәдениетаралық және коммуникативтік 

құзыреттілікті қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Әдебиеттануға кіріспе» пәні студенттердің әдеби, елтанушылық, мәдениетаралық 

және коммуникативтік құзыреттіліктерін әдебиеттану дамуының негізгі кезеңдерін зерттеу арқылы 

қалыптастыруға, негізгі әдеби дәуірлер мен бағыттарды білуге, әдебиеттану саласында көркем шығарманың 

мән-мазмұнын терең ұғынуға, зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында ғылыми негізде талдау жасай отырып 

проблемаларды шеше алу қабілеттерін дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы 

Постреквизиттері: Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс –тәсілдері. Тілдік қарым- қатынас практикумы. 

Оқытылатын тіл елінің әдебиеті. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жалпы көркем әдебиет пен әдеби шығармашылықтың мәні мен мақсатын 
біледі В) Әдебиеттегі процестердің дамуының диахрондық және синхрондық сипаттамасын орындайды. С) 

Әдебиет пен шындықтың байланысын анықтау қабілеті (белгілі бір әдеби шығармаларды жазудың себебі 

ретінде әлеуметтік және философиялық мәселелерді анықтау) болады. Д) Өзекті әдеби сынды зерттеу және 

әдебиеттану сұхбатына қатысады. Е) Жазушылық шеберлік техникасы мен негізгі көркемдік тәсілдерді 

зерттейді.  

 

5.1 Модуль-Мамандандырылған шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы кәсіби шетел тілі  

Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: Коммуникативтік - мәдениетаралық белсенділікті және кәсіби филологиялық 

құзыреттілікке қол жеткізуді жетілдіру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Жалпы кәсіби шетел тілі» пәні студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық 

және кәсіби құзыреттілігін, кәсіби және күнделікті тақырыптарда шетел тілінде сөйлеу қабілетін дамытуға, 

кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін көрсетуге, оқылатын тақырып шегінде 

диалогтық, монологтық сөйлеу дағдыларын, мәтіндерді зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және 

жеткізу, эссе, шығарма жазу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы  

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мәтіннің әр түріне қатысты лингвистикалық талдаудың негізгі әдістерін 

біледі (ғылыми мәтін, көркем мәтін, іскерлік хат-хабар, публицистикалық мәтін, экономикалық, заң мәтіндері 
және т. б.) В) Ауызша және жазбаша филологиялық қызметте тілдік құзыреттілікті пайдаланады С) 

Баяндамалар, бағдарламалар жасау, рецензиялар мен сын жазу, кәсіби бағытталған сұхбатты жүргізу қабілеті 

болады. Д) Оқытылып жатқан шетел тілінде интерактивті қарым-қатынас жасау мүмкіндігін зерттейді Е) 

Коммуникативтік үдерісті цифрландыруды ескере отырып, жаңа технологияларды үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Көркем оқу практикумы 

Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Көркем әдебиеттің классикалық шығармаларын оқу арқылы оқылатын шетел 

тілін жетілдіру 

Курстың қысқаша мазмұны: «Көркем оқу практикумы» пәні студенттерге көркем жанрдың түпнұсқалық 

мәтіндерінен алынған ақпаратты оқу және талдау, сөздің мәнмәтіндігі мен құрылымы бойынша бейтаныс 
сөздердің мәнін анықтау, болған оқиғаларға, кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне өзінің көзқарасын көрсету, сөйлеу 

мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын қолдануға, оқу барысында түсініктерді кәсіби деңгейде 

қолдануға, мәтіндерді аудару және редакциялау дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, Грамматика практикумы, Фонетика практикумы 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, кәсіби бағытталған шетел тілі  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Негізгі әдеби бағыттар мен жанрларды, ағылшын көркем әдебиетінің 

стилистикалық тәсілдерін біледі В) Көркем шығарманың үзінділерін талдау кезінде контекстуалдылықты 

пайдаланады С) көркем шығарманың үзінділерін оның қызмет ету аспектісінде сипаттай біледі Д) Сыни талдау 
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критерийлерін оқып жатқан тілде өз пікірін айтады Е) Көркем шығарманың үзінділерінде ағылшын және басқа 

тілдердің өзара іс-қимыл ерекшеліктерін үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Шеттілдік білім беру әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге шетел тілдерін оқытудың заманауи теориясы мен әдістемесін 

үйрету 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Шеттілдік білім берудің әдістемесі» пәні студенттердің әдістеме нысаны мен 

пәні, заңдары мен заңдылықтары туралы түсінігін,  ғылыми көзқарасын қалыптастыруға, әдістемелік ғылымның 

дамуының қазіргі жағдайы мен негізгі үрдістерімен таныстыруға, шетел тілдерін оқытудың теориясы мен 

әдістемесін, шетел тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра білу, инновациялық 

технологияны қолдану  дағдыларын қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Фонетика практикумы, базалық шетел тілі, грамматика практикумы 

Постреквизиттері: Тіл теориясы, ағылшын әдебиетінің теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әлемдік стандартты үлгіге сәйкес шет тілінде оқытады В) Еуропалық 

Одақ елдерінде қабылданған Ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және шет тілдерін меңгерудің 

жалпыеуропалық құзыретін ескеретін бағдарламаларды пайдаланады С) Басқа қарапайым, көпшілік алдында 

белгілі ойдан бас тарта біліп, түрлі пікірлерді қарайды және өзге тілді оқыту тұжырымдамаларына прогрессивті 

көзқарастарды таңдайды Д) Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі 
Е) Шет тілін тиімді оқыту үшін замануи құрал-жабдықтарды қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы кәсіби шетел тілі С1 

Бағдарлама авторы: Төлегенова Г.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Ғылым, технология, ақпараттандыру тақырыптары негізінде коммуникативтік-

мәдениетаралық белсенділікті одан әрі жетілдіру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің лексикалық материалды және белсенді сөздікті, ауызша және 

жазбаша сөйлеу формаларын, әр түрлі жанрлы мәтіндік материалдарды меңгеруге, болашақ мамандық 

контексінде тақырыптық сөйлемдерді орынды пайдалана отырып, пікірталас, сұхбат, әңгіме жүргізу үшін 

аргументациялық-полемиялық дағдыларды қалыптастыруға, ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолдану, кәсіби және 
күнделікті тақырыптарда шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгеруге бағытталған.  

Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, грамматика практикумы. 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Оқытылатын тіл елінде және Қазақстанда білім беру жүйесінің мазмұнын, 

университеттер мен университетте оқыту, шет тілін үйрену мүмкіндігі туралы біледі В) Ғылым мен технология, 

информатика, сондай-ақ кәсіби сала мәселелеріне бағдарланады С) Студенттерде мәдениетаралық және кәсіби 

коммуникативтік құзыреттілікті түсінеді Д) Қажетті автоматтандырылған тілдерді дамыту, техниканы дамыту, 

ауызша тілді мәнерлеп оқу және ағылшын тілінде бұрын игерілген лексика мен грамматиканы қамтитын 

мәтінді түсіну ретінде үйретеді Е) Жазбаша сөйлеу дағдыларын одан әрі дамытады. 

 

5.2 Модуль – Арнайы мақсатта оқыту 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Журналистиканың кәсіби  тілі ағылшын тілінде 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: тілшілердің кәсіби деңгейін арттыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән тілшілердің кәсіби деңгейін арттыру үшін мағынаға сүйену және дискурстың 

құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін кеңейту, арнайы - 

кәсіби мақсаттар үшін шетел тілінде тілдесудің іскерлігін дамыту, оқытудың мәдениаралық, ғылыми-кәсіби 

және прагматикалық бағыттылығын тереңдету, болашақ мамандық контекстінде пікірталас, сұхбат, әңгіме 

жүргізу дағдысын қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, фонетика практикумы, практикалық грамматика 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі, арнайы шетел тілі-жалпы кәсіби  
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Журналистік білім берудің негізгі концепцияларын біледі В) медиалық 

мәтінде сандық технологияларды пайдаланады С) Мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік құзыреттілігі 

болады Д) Классикалық журналистиканың үлгілерін және қазіргі гипермедиалық мәтіннің ерекшеліктерін 

зерттейді Е) журналистік сөйлеу тәртібінің тәсілдерін біледі.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Журналистика саласындағы көркем оқу 

Бағдарлама авторы: Cарбасова А.Е. 



216 

Курсты оқытудың мақсаты: Баспа, теледидар және радио материалдарында журналистика саласында көркем 

оқу құралын сауатты қолдана білуге үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттеу, 

оның ішінде өз жарияланымдарын дайындау және БАҚ мәтіндерін шығаруға басқа қатысушылармен жұмыс 

жасау, жеке және ұжымдық қызмет, мәтіндік және мәтіннен тыс жұмыс жасау, бұқаралық ақпарат 

ерекшеліктерін, журналистік жарияланымдар жасау процесінің техникасы мен технологиясын білу және 

оқылатын салада түсінуге бағытталған. 

Пререквизиттері:Шетел тілі, грамматика практикумы, фонетика практикумы 
Постреквизиттері: Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әр жанр мен форманың өзіндік тілдік, стилистикалық ерекшеліктерін 

біледі В) Түрлі тақырыптарға материал жазу кезінде телерадиоканалдың, басылымның ерекшеліктеріне сәйкес 

стилистиканы таңдай біледі С) Көркем журналистиканың бүтіндігін және оның жанрлық жүйесін зерттейді D) 

бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін біледі Е) Журналистік басылымдарды жасау процесінің міндеттері мен 

әдістері, техникасы мен технологиясы, олардың мазмұны мен құрылымдық композициялық ерекшеліктерін 

түсінеді.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытушы ретінде білім беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға 
қабілетті маман ретінде қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілі мен әдебиеті оқытушысы ретінде филологиялық білім беру саласында 

өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті маманды қалыптастыру, курсты оқу кезінде алынған теориялық 

білімді тереңдету, осы білімді және түсінуді кәсіби деңгейде қолдану.Ағылшын әдебиетін оқыту барысында 

шетел филологиясы мен әдебиеттану саласымен байланысты контекстерде заманауи әдістерді және кәсіби 

білімді қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, грамматика практикумы, базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Оқытылатын тіл елінің әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолданады  және шетел 

филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешеді және деректерді қалыптастырады В) 

Филология саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін 
меңгереді С) Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық 

технологияны қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді D) Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының 

дағдыларын қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді Е) 

Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын 

жеткілікті меңгереді және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті 

тақырыптарда (ауызша және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы:Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы 

Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А 

Курсты оқытудың мақсаты: «Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы» пәнінің мақсаты: студенттерде 
мәдениетаралық қатынас стратегиясын меңгерту  және төл мәдениеті  мен шетел мәдениеті білімі негізінде 

мәдениетаралық біліктілігін қалыптастыру, жаһандану заманында мәдениет пен тілдің мәдениетаралық қарым-

қатынас кұралы ретінде ағылшын тілін қолдана білуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әртүрлі мәдениет өкілдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауы туралы пән және 

әртүрлі халықтардың мәдениетімен, салт-дәстүрлерімен, ұқсастықтарымен және айырмашылықтарымен 

таныстырады. 

Пререквизиттері: Шетел тілі, грамматика практикумы, базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Тілдік қарым-қатынас практикумы, арнайы шетел тілі, кәсіби бағытталған шетел тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А) басқа мәдениет өкілдерінің мінезіндегі ерекшеліктерін талдауға сын көзбен қарай біуге; 

B) әр түрдегі, жанрдағы өнер туындыларындағы және баспасөздегі мәтіндерге талдау жасай біуге; 

C) екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көре білу; 
D) шетел мәдениетін түсіну үшін және ондай білімді алу стратегиясын меңгеру үшін қажетті білім жиынтығын 

қолдана білу; 

E) мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы пәнінен алған білімін қолдана білу. 
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6.1 Модуль - Коммуникативтік тілдер 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілі А1, А2  

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің неміс тілінде сөйлеу қабілетін, лексикалық бірлікті игеру 

негізінде белсенді сөздікті игеруін, аутентикалық мәтіндерден  ақпарат алуын, жазбаша өз ойын білдіру  

дағдысын жетілдіру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: «Екінші шетел тілі» пәні студенттердің әлеуметтік-жеткілікті мәдениетаралық 

коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру, студентке, оның отбасына және айналасына қатысты жеке 

таныс сөздер мен негізгі сөз тіркестерін сөйлеуде түсіну, хабарландыруларды, афишалар мен каталогтарды оқу 

және түсіну, қоғамдық көзқараста, салт- дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде 

оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтк этникалық құндылықтарды білу қабілеттерін дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілі (В1-1, В2 деңгейі) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қарым-қатынастың әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени 

саласы шеңберінде монологиялық және диалогтық сөйлеу дағдыларын меңгереді. В) Мәдениетаралық қарым-

қатынас дағдыларын көрсетеді С) Сөйлеуде неміс тіл жүйесіне сәйкес лексикалық және конструкциялық 

материалды қолданады. D) Реплика, сөйлеу фигуралары, клише немесе мақал-мәтелдерді қолдану арқылы 

сөйлеу процесінде өз эмоциялары мен бағаларын білдіреді. Е) Одан әрі оқыту кезінде мотивациялық аспектіні 
арттыруға ықпал ететін жағдайдың, жағдайдың, жағдайдың немесе қарым-қатынас нәтижелерінің мәнін 

бағалайды. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілі В1 

Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде қарым-қатынас жасау 

қабілетін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Екінші шетел тілі» пәні студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде 

қарым-қатынас дағдыларын, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту, 

мәдениетаралық коммуникацияны қалыптастыру, әлеуметтанудың ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып шетел 
тілінде сөйлей білу, оқылатын тақырып шегінде диалогтік және монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел 

тілінде сөйлеуді түсіну дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі 

Постреквизиттері: Екінші шетел тілі В1-1, В2 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пассивті жылдамдықпен және анық дыбыспен сөйлесу сөздерінде кең 

тараған фразаларды, клишелерді біледі В) сөзде неміс тіл жүйесіне сәйкес лексикалық және конструкциялық 

материалды қолданады С) Дәлме-дәл және әлеуметтік маңызды мәтіндік материалдарды оқу және түсіну 

қабілеті (мысалы, хабарландыруларда, афишаларда немесе каталогтарда) болады С) Әлеуметтік-тұрмыстық 

және әлеуметтік-мәдени салалардағы әңгіме шеңберінде әдеттегі диалог жүргізеді D) Медиакеңістіктегі 

коммуникативті қызметке қатысады Е) Осы саладағы технологиялар мен сараптамалық пікірлерді одан әрі 

зерделейді. 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы:Арнайы шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушының жеке қасиеттерін дамытумен, зерделенетін тіл елінің 

мәдениетін білумен және кәсіби және лингвистикалық білімге негізделген арнайы дағдыларды иеленіп 

ағылшын тілінде сөйлеуге үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Family problems, Education, Profession, Science and Technology.    

Пререквизиттері: Шетел тілі, базалық шетел тілі, грамматика практикумы 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби, кәсіби бағытталған шетел тілі, шығармашылық ағылшын 

тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
А) Студент бағдарламада  тілін оқып жатқан елдің және Қазақстандағы білім беру жүйесінің құрылымын 

меңгеру; В) Ғылым және технология, информатизациялау проблемалары, сонымен бірге, кәсіби сала мазмұнын 

игеру; С) Студенттердің мәдениетаралық және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыруда 

түсінігінің болуы; Д) Жаңа технологияларға байланысты тіл дағдыларын дамыту; Е) Жазба тіл дағдысын игеру. 
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6.2  Модуль – Тілдік қарым- қатынас 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тіліндегі БАҚ-тағы синтаксистік нормалары 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді ағылшын тіліндегі бұқаралық ақпарат құралдары ақпараттарында 

қолданылатын синтаксистік нормалармен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің ағылшын тілінің синтаксистік ерекшеліктері: сөйлемдегі сөз 
тәртібі, кейбір сұрақтарды қолдану ерекшеліктері, теріс ұсыныстар мен синтаксистік кешендер, бұқаралық 

ақпарат құралдарында жазбаша және ауызша сөйлеуге тән синтаксистік сипаттамалар тілдік, әлеуметтік-

психологиялық және мәдени жағдайлар, қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық 

талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастыруға бағытталған.  

Пререквизиттері: Шетел тілі 

Постреквизиттері: Ағылшын тілінің ресми іс-қағаздары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі журналистика, БАҚ-тың заманауи хал-ахуалы, дамуы, құрылымы 

жайлы ақпараттармен таныс болады В) Қоғамдық құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін біледі 

С) Болжамдар жасайды D) Журналисттің әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі Е) Ғылыми стильдің 

ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін 

біледі. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Газет, радио, телевизия және Интернет лексикасы 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді газет, радио, телевизия және Интернет лексикасымен таныстыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің ауызша, бейнелі және музыкалық ақпаратты тез тарату мен 

жаппай тираждауды қамтамасыз ететін ұйымдық-техникалық кешендерді пайдалана отырып, қоғамдық пікірді 

қалыптастыруға бағытталған дербес индустрия ретінде бұқаралық ақпарат құралдарының негізгі ұғымдарын 

білу, белгі жүйесін білу: баспа немесе баспасөз-жазбаша сөз, радио-ауызша сөз, теледидар ауызша сөзді, 

қозғалатын бейне мен музыканы синтездеу қабілеттерін дамтыуға бағытталған.  

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі, шетел тілі 

Постреквизиттері: Қоғамдық саяси лексикасы, шығармашылық ағылшын тілі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Журналистика, БАҚ-тың лексикасымен таныс болады В) қоғамдық 

құбылыстардың өзара байланысын, зерттеу әдістерін біледі С) Болжамдар жасайды D) Журналисттің 

әлеуметтік, экономикалық кәсіби рөлін біледі Е) Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Төлегенова Г.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы кәсіби мақсатта шетел тіліндегі қарым-қатынас іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәні шет тілін оқытуда ауызша қарым-қатынас 

қабілетін дамыту, естіген немесе оқылған ауызша (диалог немесе монолог) және жазбаша түрде айту,  болашақ 

маманның шетел тілін үйренуі кәсіби қажеттіліктеріне негізделген білімді үйрету, түпнұсқада берілген мәтінді 
дұрыс оқу дағдысын қалыптастыруды, мәтінге талдау жасау ептілігін толыққанды түсініп, қабілетін 

қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Базалық шетел тілі 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі – жалпы-кәсіби, арнайы шетел тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тілін оқып жатқан елдің және Қазақстандағы білім беру жүйесі туралы, 

университеттер және университеттегі оқу туралы, шетел тілін оқу мүмкіндігі туралы сөйлей білуі керек В) 

Ғылым және технология, информатизациялау проблемалары, кәсіби сала мазмұнын игереді С) Мәдениетаралық 

және кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастырады D) Автоматтандырылған тіл дағдылары мен 

сөйлеу техникасын дамытады Е) Жазба тіл дағдысын дамытады. 
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6В02303 – Шетел филологиясы 

 

3 курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 

 

9.1 Модуль – Теориялық және практикалық аспектілері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тіл теориясы 

Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Үйренуші тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде 

лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің фонетика пәні мен нысаны және тіл тарихы, берілген пәндердің 
қоғамдық ғылымдар шеңберіндегі орны туралы, шетел тілінде айтылу дамуының қазіргі тенденциялары және 

олардың тарихи дамуы туралы, тілдің дыбыстық құрылысын зерттеу әдістері туралы, даму тарихымен 

байланысты оқытылатын тілдің фонетикалық құрылымы туралы, зерделенетін саладағы мәселелерді шешу 

және аргументтерді тұжырымдау қабілетін дамытуға бағытталған. 

Пәндер 
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9.1 Модуль – Теориялық және практикалық аспектілері, 20 кредит 

КП ТК TT 3301 Тіл теориясы 5 5 

КП ТК AAT 3302 Ағылшын әдебиетінің теориясы 5 5 

БП ТК  AShT 3201 Арнайы шетел тілі 5,6 10 

9.2. Модуль - Тілдің аспектілері  және кәсіби шетел тілі, 20 кредит 

КП ТК ATTF 3301 Ағылшын тілінің  теориялық фонетикасы 5 5 

КП ТК ААОА 3302 Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі 5 5 

БП ТК KBShT 3201 Кәсіби бағытталған шетел тілі 5,6 10 

10.1. Модуль - Әдебиет, стилистика және арнайы  шетел тілі, 15 кредит 

БП ЖК OTЕА 3202 Оқылатын тіл елінің әдебиеті 5 5 

КП ТК AShT-ZhK 3303 Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби 5 5 

БП ЖК AZh 3304 Академиялық жазу 5 6 

10.2. Модуль- Шетел әдебиеті және баспасөз, 15 кредит/ «Журналистика» траекториясы 

БП ЖК OTЕА 3202 Оқылатын тіл елінің әдебиеті 5 5 

КП ТК BZHzhE 3303 Баспасөз жарияланымдары және эстетикасы 5 5 

БП ЖК AZh 3304 Академиялық жазу 5 6 

10.3. Модуль –Түрік диалектілері, 15 кредит «Түрік филологиясы» траекториясы 

БП ЖК OTЕА 3202 Оқылатын тіл елінің әдебиеті 5 5 

КП ТК ZhKTT 3303 Жалпы кәсіби түрік тілі 5 5 

БП ЖК AZh 3304 Академиялық жазу 5 6 

11.1. Модуль – Практикалық тілдер, 10 кредит 

БП ТК EShT B1-1 3203 Екінші шетел тілі (В1-1 деңгейі) 5 5 

КП ТК EShT B2 3305 Екінші шетел тілі (В2  деңгейі) 6 5 

11.2. Модуль- Мамандыққа бейіндеу, 10 кредит «Журналистика» траекториясы 

БП ТК SAPZh 3203  Саяси- әлеуметтік портрет жанрлары 5 5 

КП ТК ShAT 3305 Шығармашылық ағылшын тілі 6 5 

11.3. Модуль- Қазіргі түрік тіл білімінің даму үрдісі мен жаңа бағыттары, 10кредит/ «Түрік 

филологиясы» траекториясы 

БП ТК ITT 3203 Іскерлік түрік тілі 5 5 

КП ТК TTSL 3305 Түрік тіліндегі саяси лексика 6 5 

12.1. Модуль- Лингвистика жанрлары, саяси лексика және практика, 15 кредит 

БП ТК MZhZhL3204 Мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы 6 5 

КП ТК KSL 3306 Қоғамдық саяси лексикасы 6 5 

БП OPr Өндірістік практика 6 5 

12.2. Модуль- Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің жүйесі және құжаттау, 15 кредит 

БП ТК ATRIK 3204 Ағылшын тілінің ресми іс-қағаздары 6 5 

КП ТК ТККР 3306 Тілдік қарым-қатынас практикумы 6 5 

БП  OPr Өндірістік практика 6 5 
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Пререквизиттері:  Арнайы шетел тілі 

Постреквизиттері: Аударма теориясы мен практикасының негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде 

лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамытады В) Шетел халықтарының 

аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді С) Ұлттық білім беру жүйесінің ерекшеліктерін және 

Еуропалық одақ елдерінде қабылданған шетел тілдерін меңгерудің жалпы еуропалық компетенцияларын 

ескереді D) Ағылшын тілінің негізгі тарихи даму кезеңдерін; тіл теориясының қазіргі даму кезеңдері мен 

фонетика, лексика және грамматика салаларындағы негізгі өзгерістерді біледі Е) Сөйлеу мен жазудың әдеби 
нормасының дағдыларын қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын әдебиетінің теориясы 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е 

Курсты оқытудың мақсаты: Ағылшын әдебиеті тарихымен, оның көркем – образды дәстүрімен, көрнекті 

жазушыларымен, олардың шығармаларының аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы олардың бойында 

әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық-коммуникативті, аудармашылық және лингвоелтанушылық біліктілікті 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән Еуропалық және мәдени үрдістер контекстіндегі Англиядағы әдеби процестің 

ерекшелігін білуге, оқытылатын шетел тіліндегі әдебиеттанулық талдаудың негізгі терминдерін білуге, 

ағылшын әдебиеті тарихының негізгі кезеңдерін, оның жанрлық жүйесі мен авторларын білуге, әдебиет 
тарихының негізгі кезеңдері туралы негізгі теориялық білімдерді меңгеруге, сөйлеу мен жазудың әдеби 

нормасының дағдыларын қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Мәтіннің функциональды-стилистикалық анализі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Оқытылатын шығармалардың мазмұнын, өзекті мәселелерін, жанрлық 

ерекшеліктерін, идеялық-көркемдік ерекшеліктерін, олардағы көтерілген мәселелерді; тілі оқылатын ел 

жазушыларының шығармашылығын біледі В) Жеке жанрлар мен авторларды аудару қиыншылықтарын, 

аудармашылық қателер мен жетістіктерін, аудармашылық жұмыстарының алдағы бағдарларын біледі С) Тілі 

оқылатын ел мәдениетінің ерекшеліктерін салыстыра отырып әдеби шығармалардың аудармаларына талдау 

жасайды D) Оқылатын шығармалардың ұлттық ерекшелігін айқындайды Е) Игерген білім мен түсінігін кәсіби 

деңгейде қолданады жәнешетел филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешеді және 
деректерді қалыптастырады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Арнайы шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Акчамбаева Ш.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылар мәдениетаралық және кәсіби филологиялық бағытта 

мәдениетаралық блогтың әлеуметтік-мәдени аясының  арнайы кәсіби  шеңберінде меңгеруді.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Modern lifestyle, Culture, Globalization, Ecological problems, IT resources.   

Пререквизиттері:  Жалпы кәсіби шетел тілі, Жалпы кәсіби шетел тілі С1 

Постреквизиттері: Арнайы шетел – арнайы- кәсіби, Арнайы шетел – арнайы- кәсіби С1 жалғастырмалы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Оқытылатын шет тілін жеткізушілердің тілдеріндегі ұлттық-мәдени 
ерекшеліктерді танып білу; В) Ғылым және технология, цифрландыру проблемаларын, сонымен бірге, кәсіби 

сала мазмұнын игеру; С) Тілін оқып жатқан ел мен Қазақстанда мәдениеттің, құндылық бейімделушіліктердің 

жүйесін, мәдениеттердегі ұқсастықтар мен айырмашылықтарды айыра білу; Д) белгілі тақырыптарда әңгіме, 

дискуссия, интервью жүргізу үшін сөйлеу дағдыларын игеру; Е) Ауызша және жазбаша  сөйлеу дағдыларын  

игеру. 

 

9.2. Модуль - Тілдің аспектілері  және кәсіби шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілінің теориялық фонетикасы 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Теориялық фонетиканың лингвистикалық ғылымдар жүйесіндегі орны мен ролі 
анықтау.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән қазіргі шет тілінің фонетикалық құрылымының теориялық негіздерін 

оқытуға, оқылатын тілдің фонетикалық заңдылықтары туралы түсініктерді білуге, шет тілінде дұрыс интонация 

мен айтуды қолданып, білімін қолдана білуге, практикада оқу, тыңдау қабілетін және білімін көрсетуге, шет 

тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асырып ағылшын тілінің жүйесін және оның 

қызметін білуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Жалпы кәсіби шетел тілі С1 

Постреквизиттері: Стилистика 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тілдің фонетикалық құрылымын; ағылшын тіліндегі дауыссыздар мен 

дауыстылардың артикуляциясын; ағылшын тіліндегі буынға бөлудің ерекшеліктерін біледі В) Әріптік-

дыбыстық жарасымдылықты орнатады. Сөздерді транскрипциялай біледі. Фонетикалық белгілерге сәйкес 

монологтық және диалогтық сипаттағы өзге тілдегі мәтіндерді мәнерлеп оқу арқылытіл жеткізушілері мен 

дыбыстық жазудың орындалуындағы монологтық және диалогтық сипаттағы аудио және бейне мәтіндерді 

түсінеді С) Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау 

дағдыларын жеткілікті меңгереді және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және 

күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді D) Филология 
саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді Е) 

Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта 

коммуникативтік өз білімін көрсетеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы: Бостекова А.Р 

Курсты оқытудың мақсаты: Оқытушы ретінде білім беру саласында өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға 

қабілетті маман ретінде қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілі мен әдебиеті оқытушысы ретінде филологиялық білім беру саласында 

өзінің кәсіби қызметін жүзеге асыруға қабілетті маманды қалыптастыру, курсты оқу кезінде алынған теориялық 

білімді тереңдету, осы білімді және түсінуді кәсіби деңгейде қолдану.Ағылшын әдебиетін оқыту барысында 
шетел филологиясы мен әдебиеттану саласымен байланысты контекстерде заманауи әдістерді және кәсіби 

білімді қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері: Жалпы кәсіби шетел тілі 

Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі және аударма 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолданады  және шетел 

филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешеді және деректерді қалыптастырады В) 

Филология саласындашет тілінің базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін 

меңгереді С) Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық 

технологияны қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді D) Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының 

дағдыларын қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді Е) 

Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын 
жеткілікті меңгереді және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті 

тақырыптарда (ауызша және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіби-бағытталған шетел тілі 

Бағдарлама авторы: Төлегенова Г.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Арнайы кәсіби мақсатта шетел тіліндегі қарым-қатынас іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіби бағытталған шетел тілі» пәні шет тілін оқытуда ауызша қарым-қатынас 

қабілетін дамыту, естіген немесе оқылған ауызша (диалог немесе монолог) және жазбаша түрде айту,  болашақ 

маманның шетел тілін үйренуі кәсіби қажеттіліктеріне негізделген білімді үйрету, түпнұсқада берілген мәтінді 

дұрыс оқу дағдысын қалыптастыруды, мәтінге талдау жасау ептілігін толыққанды түсініп, қабілетін 
қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Жалпы кәсіби шетел тілі 

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі – арнайы-кәсіби 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тілін оқып жатқан елдің және Қазақстандағы білім беру жүйесі туралы, 

университеттер және университеттегі оқу туралы, шетел тілін оқу мүмкіндігі туралы сөйлей біледі В) Ғылым 

және технология, информатизациялау проблемалары, кәсіби сала мазмұнын игереді С) Мәдениетаралық және 

кәсіби коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастырады D) Автоматтандырылған тіл дағдылары мен сөйлеу 

техникасын дамытады Е) Жазба тіл дағдысын дамытады. 

 

10.1. Модуль - Әдебиет, стилистика және арнайы  шетел тілі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Оқытылатын тіл елінің әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Саркулова Ж.К 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді оқытылатын тіл елінің әдебиеті тарихымен, оның көркем – образды 

дәстүрімен, көрнекті жазушыларымен, олардың шығармаларының аударма нұсқаларымен таныстыру арқылы 

олардың бойында әдеби-елтанымдық, мәдениетаралық-коммуникативті, аудармашылық және 

лингвоелтанушылық біліктілікті қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Англия әдебиеті, Қайта өрлеу дәyipiндeгi ағылшын әдебиетінің аудармалары, ХVII  

ғасыр әдебиеті, XIX ғacыр әдебиеті, XX ғасырдың ортасы – XXI ғасырдың басындағы ағылшын әдебиетінің 

аудармалары, XX ғасырдың    ортасы    -  XXI ғасырдың әдебиетінің шығармаларын ана тіліне аудару тарихы. 
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Пререквизиттері: Ағылшын әдебиетін оқыту әдістемесі 

Постреквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма, Арнайы шетел тілі- арнайы- кәсіби С1 

жалғастырмалы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент білуі керек: оқытылатын шығармалардың мазмұнын, өзекті 

мәселелерін, жанрлық ерекшеліктерін, идеялық-көркемдік ерекшеліктерін, олардағы көтерілген мәселелерді; 

тілі оқылатын ел жазушыларының шығармашылығын; В) жеке жанрлар мен авторларды аудару 

қиыншылықтарын, аудармашылық қателер мен жетістіктерін, аудармашылық жұмыстарының алдағы 

бағдарларын; С) орындауы тиіс: тілі оқылатын ел мәдениетінің ерекшеліктерін салыстыра отырып әдеби 
шығармалардың аудармаларына талдау жасау; Д) оқылатын шығармалардың ұлттық ерекшелігін айқындау; 

көркем шығарманың мәдени-тарихи ерекше белгілерін бөліп көрсете алу; анықтамалық, оқу-әдістемелік және 

сыни әдебиеттерді рефераттау, конспектілеу. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби 

Бағдарлама авторы: Садыкова С.А 

Курсты оқытудың мақсаты: «Жалпы кәсіби шетел тілі» пәнінің мақсаты – ағылшын тілінде мәтіндерді оқу 

дағдысын дамыту, базалық курс сабақтарында коммуникативтік міндеттерді шешуде қолданған тілдік дағды 

мен білікті жетілдіру, грамматикалық құрылым мен лексикалық сәйкестік сынды тілдік комбинацияларды 

игеру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ағылшын тіліндегі лексиканы қолдану, мәтінді түсінудегі практикалық 
дағдыларды игеріп-дамытуға, мәтін тақырыбы аясында нақты және дәлелді түрде өз ойын білдіріп, мәселелі 

сұрақтарды талдап, оқыған ақпараттың мазмұнын айтумен қатар, мәтінді қысқартып, түсіндірме беріп, тілдік 

үлгілер мен тақырыптық лексиканың негізінде мәтін мазмұнын ашу қабілеттерін дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Жалпы кәсіби шетел тілі С1  

Постреквизиттері: Арнайы шетел тілі- арнайы- кәсіби, Арнайы шетел тілі- арнайы- кәсіби С1 жалғастырмалы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: 
А) Оқылатын тақырып аясында диалогтық және монологтық сөйлеу дағдыларын қолданады; В) Шетел тілінде 

ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастырады; С) Хабарландыруларды, сұхбаттарды, жарнаманы 

түсіндіреді; D) Мәтіндерді зерделейді;  D) Шетел тілінде негізгі ойды жеткізеді; E) Ауызша және жазбаша 

сөйлеу дағдыларын дағдыларын қолданады. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

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: Жалпы кәсіби шетел тілі, Жалпы кәсіби шетел тілі С1 

Постреквизиттері: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін, Арнайы шетел тілі- арнайы кәсіби 

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. 

 

10.2. Модуль- Шетел әдебиеті және баспасөз, «Журналистика» траекториясы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Баспасөз жарияланымдары және эстетикасы 

Бағдарлама авторы: Турлан Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді әртүрлі стильдер мен жанрлардағы мәтіндердің эмоционалды, 

экспрессивті бояуы ұғымымен, мәтіндерді редакторлық талдау әдістерімен, заманауи филологиялық идеялар 

тұрғысынан әртүрлі жанрдағы мәтіндердің редакторлық әдістерін байыту тәсілдерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің тілдік және стилистикалық білімдерін дамытуға бағытталған; 

әр түрлі эмоционалды, экспрессивті және бағалау мағыналарын білдіре білу, студенттердің қазіргі 

филологиялық тұжырымдамалар тұрғысынан мәтінді редакторлық талдау әдістері туралы кәсіби білімдерін 
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қалыптастыру, ғылыми стильдің ерекшеліктерін жүзеге асыру және оқу мәтіндерінің құрылымы мен мазмұнын 

талдау. 

Пререквизиттері: Журналистиканың кәсіби тілі ағылшын тілінде, журналистика саласындағы көркем оқу 

Постреквизиттері: Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі, мақала, газет, журнал жанры 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әр жанр мен форманың лингвистикалық және стилистикалық 

ерекшеліктерін біледі. B) әртүрлі тақырыптарға материал жазады. C) ғылыми стильдің ерекшеліктерін және 

оларды оқыту мен зерттеу саласында қолдануды біледі. Д) жазбаша шет тілінің, академиялық мәтіннің / 

дискурстың академиялық қатынастарының ерекшеліктерін біледі. Құрылымы мен мазмұнын ұйымдастырудың 
ерекшеліктерін біледі. Е) композициялық сөйлеу түрлерін, түсіндіру формаларын, талдау және ұсыну әдістерін 

біледі. 

 

10.3. Модуль –Түрік диалектілері, «Түрік филологиясы» траекториясы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы кәсіби түрік тілі 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру бағытында түрік тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні жалпы кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру үшін түрік тілінде қарым-

қатынас жасау іскерліктерін көрсетуге; оқылатын тақырып аясында диалогтық және монологтық сөйлеу 
дағдыларын қолдануға; жалпы кәсіби және мәдениетаралық бағытын әрі қарай тереңдетуге; түрік тіліндегі 

түпнұсқа мәтіндерін және аудио және бейне материалдар қолдануға; түрік тілінде эссе, шығарма жазу 

дағдыларын қолдануға бағытталған. 

Пререквизиттері:  Жалпы кәсіби шетел тілі С1, арнайы шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Оқылатын тақырып аясында диалогтық және монологтық сөйлеу 

дағдыларын қолданады;  

В) Түрік тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын қалыптастырады;  

С) Грамматикалық формалар мен лексикалық құрылымдарды сөйлеу процесінде дұрыс қолдана біледі;  

D) Түрік тілінде негізгі ойды жеткізеді және мәтіндерді жазу дағдысы қалыптасады;  

E) Түрік тілінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын дағдыларын қолданады. 
 

11.1. Модуль – Практикалық тілдер 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (В1-1 деңгейі) 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің әлеуметтік  жетерлі қарым қатынастық құзырлығын 

қалыптастыру болып табылады. Шетел тілінде сөздерді, сөз тіркестері мен сөйлемдерді айтуға, түсінуге, 

жазуға,  грамматикалық құрылыстарды қолдануды үйрету; шетел тілінде сөйлеу, жазу, тыңдап-түсіну, оқу 

дағдыларын қалыптастырып, дамыту.    

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән шығармашылық ойлауды дамытуға, диалогтік және монологтық сөйлеу, 
шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруды, сұхбатты, жарнаманы түсінуге; сөз сөйлеу; негізгі ақпаратты алу және 

мәтін бөлшектерін зерттеу мақсатында мәтіндерді оқу және оқылған тақырып бойынша эссе жазуға 

бағытталған.  

Пререквизиттері:  Екінші шетел тілі А1, А2, Екінші шетел тілі В1 

Постреквизиттері: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін, арнайы шетел тілі – арнайы- кәсіби 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  

А)Тыңдап-түсіну: бәсең жылдамдықпен және анық дыбысталып жатқан сөйлеуде адамның отбасы және 

қоршаған ортасына байланысты жеке таныс сөздер мен негізгі фразаларды түсінеді; В) таныс тілдік материал 

негізінде құрылған күнделікті және кәсіби тақырыптағы мәтіндерді оқиды; С) Әлеуметтік-тұрмыстық және 

әлеуметтік-мәдени аялардағы, таныс тақырыпта  дайындықсыз сөйлейді; D) Таныс және қызықтыратын 

тақырыптарда мәтінді құрастырады және сұрақтарға жауап береді; Е) қарапайым фразалар мен сөйлемдерді 

қолдана отырып, шетел тілінде мәтіндерді оқиды және олардың мазмұнын айтып береді.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілі (В2 деңгейі) 

Бағдарлама авторы: Бурибаева Р.А 

Курсты оқытудың мақсаты: мәдениетаралық деңгейде қарым-қатынасқа сәтті қатысу үшін екінші шет тілін 

білу, пікір алмасу, қызығушылықтары бойынша білім беру мен бизнес саласында еркін бағдарлау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Екінші шетел тілі (В2 деңгейі) курсы студенттердің коммуникативтік және жалпы 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастырады. Шет тілдерін меңгерудің еуропалық деңгейлерінің талаптарына сәйкес 

бұл курс студенттердің В2 шекті деңгейіне қол жеткізуін қамтамасыз етеді. 
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Пререквизиттері:  Екінші шетел тілі А1, А2, Екінші шетел тілі В1 

Постреквизиттері: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін, арнайы шетел тілі – арнайы- кәсіби 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әлеуметтік-тұрмыстық және әлеуметтік-мәдени қарым-қатынас аясында 

монологиялық және диалогтік сөйлеу дағдыларын меңгеру; В) мәдениетаралық қарым-қатынас дағдысын 

көрсету; С) сөйлеуде лексикалық және құрылымдық материалдарды неміс тілдік жүйесіне сәйкес қолдану; D) 

аударма және мәдениетаралық қарым-қатынас саласында тіл жүйесінің нормалары мен халықаралық этикет 

ережелерін қолдану; E) білім беру және бизнес саласындағы мәдениетаралық қарым-қатынас мақсатында пікір 

алмасу және бағалау диалогтары. 
 

11.2. Модуль- Мамандыққа бейіндеу, «Журналистика» траекториясы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Саяси- әлеуметтік портрет жанрлары 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге саяси тақырыптағы және БАҚ-тағы портрет жанры туралы қажетті 

теориялық білім мен практикалық дағдыларды беру  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттерге кәсіби салада келесі білімдерді білуге және қолдануға мүмкіндік 

береді: Саяси портрет жанр ретінде: эссе, жеке сұхбат, саяси көшбасшылардың қызметін көрсету формалары; 

Саяси портрет, жеке сұхбат. Саясаткерлер мен журналистердің қарым-қатынасы. Саяси көшбасшыны тікелей 

және жанама бағалау. Қазіргі портреттік очерктің ерекшеліктері. Сюжет пен композиция, материалды құру 
ерекшеліктері. Саяси-идеологиялық (саяси-психологиялық) портрет; саяси-психологиялық портрет; тарихи 

портрет; саяси өмірбаяны 

Пререквизиттері: Журналистиканың кәсіби тілі ағылшын тілінде 

Постреквизиттері: Мақала, газет, журнал жанры 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
A) жанрлардың түрлерін біледі B) практикада тілдік дағдыларды пайдаланады. C) қазіргі жағдайда және 

әлемдік журналистикада бағдарланады.  

Д) бастапқы дереккөздер мен қосымша әдебиеттер мәтіндерін мұқият өңдейді. E) уақыт талаптарына сай 

келетін журналистика жанрындағы шығармаларды жасауға қабілеті мен дайындығын көрсету 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Шығармашылық ағылшын тілі 

Бағдарлама авторы: Тажигулова А.К 

Курсты оқытудың мақсаты: «Шығармашылық ағылшын тілі» пәнінің мақсаты: студенттерде 

лингвистикалық, аударма, мәдениетаралық қатынас стратегиясын меңгерту  және төл мәдениеті  мен шетел 

мәдениеті білімі негізінде мәдениетаралық біліктілігін қалыптастыру, жаһандану заманында мәдениет пен 

тілдің мәдениетаралық қарым-қатынас кұралы ретінде ағылшын тілін қолдана білуге үйрету, жалпы оқыту 

кәсіби деңгеи, мэдениетаралык жэне кәсіби филологиялык баяндама, шыгармашылык сейлемше даму тypлi 

кepiнic жазба жумыс орындалу: макала, эссе, жазба анализ, жэне т.б. талдау түсіндіру, аудиоматериалды 

тындай білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әртүрлі мәдениет өкілдерінің бір-бірімен қарым-қатынас жасауы туралы пән және 

әртүрлі халықтардың мәдениетімен, салт-дәстүрлерімен, ұқсастықтарымен және айырмашылықтарымен 
таныстырады. 

Пререквизиттері: Көркем оқу практикумы, журналистика саласындағы көркем оқу  

Постреквизиттері: Мәтіннің функциональды-стилистикалық анализі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) басқа мәдениет өкілдерінің мінезіндегі ерекшеліктерін талдауға сын 

көзбен қарай біуге;B) әр түрдегі, жанрдағы өнер туындыларындағы және баспасөздегі мәтіндерге талдау жасай 

біуге;C) екі мәдениеттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын көре білу;D) шетел мәдениетін түсіну үшін 

және ондай білімді алу стратегиясын меңгеру үшін қажетті білім жиынтығын қолдана білу;E) жазба тіл 

дағдысын дамыту 

 

11.3. Модуль- Қазіргі түрік тіл білімінің даму үрдісі мен жаңа бағыттары,«Түрік филологиясы» 

траекториясы 
 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Іскерлік түрік тілі 

Бағдарлама авторы: Әмитова А.Ә. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттердің әлеуметтік бағытталған коммуникативтік құзыреттілігін 

қалыптастыру, ауызша және жазбаша түрде іріктелген жағдайларда іскерлік қарым-қатынас дағдысы мен 

іскерлігін қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: "Іскерлік түрік тілі" пәні "Фирмада", "Келіссөздер жүргізу", "Шартқа қол қою", 

"Банкте", "Іссапар", "Поштада" тағы басқа сияқты іскерлік қарым-қатынас тақырыптарын зерделеуді қамтиды. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым- қатынас практикумы, жалпы кәсіби шетел тілі С1  
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Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі және аударма 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
A) сәлемдесу мен кешірімнің әр түрлі формаларын елестету және пайдалану B) ақпаратты оқу және түсіну, 

мысалы, хабарландыруларда, афишаларда, плакаттарда, каталогтарда C)  қарым-қатынастың іскерлік саласы 

аясында диалог жүргізу D) іскерлік келіссөздерді дұрыс жүргізу, хаттар ресімдеу, шарттарға қол қою, 

тапсырысты растау және кері қайтарып алу, факс, телекс, хат-сауал, рекламациялар, хаттамалар E) ұсынылған 

конструкция мен модельдерді пайдалану 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Түрік тіліндегі саяси лексика 

Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттердің түрік тіліндегі БАҚ саяси дискурсы мәтіндерінің лексикалық 

және стилистикалық ерекшеліктері туралы түсініктерін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс қоғамдық-саяси лексикаға, әлеуметтік-саяси терминологияға байланысты 

материалдардың кең ауқымын зерделеуге, сондай-ақ пәндік-лексикалық тақырыптарға сәйкес лексика-

фразеологиялық бірліктердің, саяси терминдердің және лингвомәдени шындықтардың қажетті көлемімен 

танысуға, сондай-ақ газет мәтіндерін түрік тілінен қазақ/орыс тіліне реферирлеу және аудару дағдыларын 

жетілдіруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Шеттілдік білім берудің әдістемесі, Мәдениетаралық қарым- қатынас практикумы  

Постреквизиттері: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін, Іскерлік ағылшын тілі және аударма 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қоғамдық-саяси терминологияны меңгерген в) түрік тіліндегі 

лингвомәдени шындық туралы түсінігі бар с) саяси дискурсқа байланысты жағдайларда коммуникативті 

білімдерін көрсетеді Д) синтаксис және стилистика ережелерін сақтайды Е) аударма техникасы туралы 

білімдерін көрсетеді 

 

12.1. Модуль- Лингвистика жанрлары, саяси лексика және практика 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мәтіндер және жанрлардың лингвистикасы 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: мәтінді талдаудың негізгі аспектілері туралы білу  
Пәннің қысқаша мазмұны: Пән мәтіндер мен жанрлар туралы түсінік, тілдің дыбыстық, лексикалық және 

грамматикалық жағынан лингвистикалық талдаудың негізгі дағдыларын қалыптастыруға, лингвистикалық 

құбылыстарды және фактілерді бағалауға мағыналы көзқарасты дамытуға; тілдік бірліктердің функциялық-

стильдік және стилистикалық бояуын қарастыруға;тілдің жүйесі, өмір сүру формалары, тілдердің қалыптасуы 

мен дамуы, тілдердің жіктелуі, мәтіндер мен жанрлардың лингвистикасын зерттеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы, журналистика саласындағы көркем оқу 

Постреквизиттері: Стилистика, мәтіннің функционалды-стилистикалық анализі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Болашақ мамандардың бойына мәтінді, тілдік және мағыналық  ұйымын 

талдаудың кәсіби дағдыларын меңгереді В) Мәтіндіталдаудың теориясы мен  әдістемесін меңгереді С) 

Заманауи мәтін лингвистикасы мәтіннің өзі мен құрылымын, категориялары мен тілдік бірліктерін, сол сияқты 

мәтінді, ең алдымен көркем мәтінді құрастыру, тудыру және талдау тәсілдерін зерделейді D) Шетел филология 
саласында алдыңғы қатарлы білім элементтерін пайдалана отырып, оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 

түсінік қалыптастыру, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді Е) Игерген білім мен түсінігін кәсіби 

деңгейде қолдану жәнешетел филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешу және 

деректерді қалыптастырады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қоғамдық саяси лексикасы 

Бағдарлама авторы: Буранкулова Э.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қоғамдық-саяси лексиканың түрлерін кәсіби мақсатта әртүрлі композициялық 

сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын білдіруге үйрету 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру, қоғамдық-саяси лексиканың түрлері туралы түсінікке ие болу, пікір-талас, сұхбат жүргізу үшін 
аргументациялық-полемиялық іскерліктер, кәсіби мақсатта әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және 

жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын білдіру, қоғамдық көзқараста, салт дәстүрде, қоғамдық нормада 

негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып әлеуметтік-этникалық құндылықтарды 

білуге бағытталған. 

Пререквизиттері:Мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы, журналистика саласындағы көркем оқу 

Постреквизиттері: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін, стилистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қоғамдық-саяси лексиканың түрлері туралы түсінікке ие болады В) 

Пікірталас, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық-полемиялық іскерліктер, кәсіби мақсатта әртүрлі 

композициялық сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын білдіреді С) Қоғамдық 
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көзқараста, салт дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле 

отырып әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледі D) Шетел филология саласында алдыңғы қатарлы білім 

элементтерін пайдалана отырып, оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінік қалыптастыру, жағдаятта 

коммуникативтік өз білімін көрсетеді Е) Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдану жәнешетел 

филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешу және деректерді қалыптастырады. 

 

12.2. Модуль- Басқаруды құжатпен қамтамасыз етудің жүйесі және құжаттау 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілінің ресми іс-қағаздары 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А 

Курсты оқытудың мақсаты: ағылшын тілінің функционалды стильдер жүйесіндегі ресми құжаттардың 

сипаттамаларын зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Оқу пәні ресми құжат тілі мен ресми лексиканың ерекшеліктерін, стилистикалық 

құралдар мен әдістердің ерекшеліктерін, тілдік экспрессивтілік сипатын және стандартты тілдік сөйлеу 

құралдарын қолдануды зерттеуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Арнайы шетел тілі, Жалпы кәсіби шетел тілі С1 

Постреквизиттері: Іскерлік ағылшын тілі және аударма, ғылыми дискурстың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтежелер: А) ресми лексиканы, ресми стильге тән ауызекі сөйлеу формаларын үйренеді;  

В) ақпарат алу мақсатында оқудың әртүрлі түрлерін (іздеу, таныстыру, талдау) біледі С) Шетел тілінде іскерлік 
сөйлеуді түсінеді;  D) Іскерлік әңгіме жүргізу дағдыларын қолданады;  E) Бизнес жүргізу және офиалдық 

құжаттама жасау саласындағы базалық білімді көрсетеді және қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тілдік қарым-қатынас практикумы 

Бағдарлама авторы: Кузясова А.М 

Курсты оқытудың мақсаты: Тілдік қарым-қатынас, оның ішіде диалогтық қарым-қатынастың 

функционалдық түрлері және монологтық сөйлеу типтері туралы түсінігін қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің диалогтық қарым-қатынастың функционалдық түрлері және 

монологтық сөйлеу типтері туралы түсінік, пікірталастар, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық - полемиялық 

іскерліктер, әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз ойларын кәсіби 
мақсатта білдіру, қарым-қатынас саласында базалық білімді қолдану, шетел филологиясы саласында 

оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Жалпы кәсіби шетел тілі С1, мәдениетаралық қарым-қатынас практикумы, арнайы шетел 

тілі 

Постреквизиттері:Аударма теориясы мен практикасының негіздері, ғылыми дискурстың негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Пікірталастар, сұхбат жүргізу үшін аргументациялық - полемиялық 

іскерліктерін дамытады В) Әртүрлі композициялық-сөйлеу типтерінде және жазбаша дискурстың түрлерінде өз 

ойларын кәсіби мақсатта білдіреді С) Қарым-қатынас саласында базалық білімді қолданады D) Шетел 

филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады Е) Оқытылатын 

шет тілін жеткізушілердің тілдеріндегі ұлттық-мәдени ерекшеліктерді; оқытылатын тілдің орфоэпиялық, 

орфографиялық, лексикалық, грамматикалық және дискурсивтік өлшемдерін біледі. 

 

5В021000 – Шетел филологиясы 

 

4 курс-2018 жылы қабылданғандар үшін 
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12.1. Модуль – Филология және көптілді білім, 20 кредит 

КП ЖК ShTAMY 4301 Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін 7 5 

КП ТК MKKZhA 4302 Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма 7 5 

КП ТК AShT-AK 4303 Арнайы шетел тілі – арнайы-кәсіби 7 5 

БП DPr Дипломалды практика 8 5 

12.2. Модуль –Коммуникация және аударма, 20 кредит 

КП ЖК ShTAMY 4301 Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін 7 5 

КП ТК ATМРN 4302 Аударма теориясы мен практикасының негіздері 7 5 

КП ТК AShT-AK C1 Арнайы шетел тілі – арнайы-кәсіби С1 жалғастырмалы 7 5 
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12.1. Модуль – Филология және көптілді білім 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әртүрлі жанрлардан аутентивті мәтіндер, радио жене телехабардың аудио және 

видеожазбаларын қолдана отырып, шетел тіліндегі қарым-қатынас іскерліктерін дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін» пәні студенттердің арнайы мақсаттар үшін 

шетел тілінде қарым-қатынас жасау іскерліктерін көрсету, оқылатын тақырып шегінде диалогтық және 

монологтық сөйлеу дағдыларын қолдану, шетел тілінде сөйлеуді, хабарландыруларды, сұхбаттарды, 

жарнаманы түсіндіру, мәтіндерді зерделеу, шетел тілінде негізгі ойды анықтау және жеткізу, эссе, шығарма 

жазу дағдыларын қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілі (кәсіби) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) Филология саласындашет тілінің 

базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С) Қоғамдық көз-қараста, 

салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, 

әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледі D) Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми 

академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық 

қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру 

ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру 

тәсілдерін біледі Е) Жазба тіл дағдысын дамыту. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма 

Бағдарлама авторы: Жетесова Ж.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Филология саласында өз болашақ кәсіби қызметін гуманитарлық бағыттағы орта 

оқу орындарында шетел тілдері оқытушысы ретінде жүзеге асыру немесе ғылыми мекемелерде кіші 

буын әдіскер-зерттеуші болу.   

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма» пәні студенттердің 

мәдениетаралық қарым-қатынас, аударма туралы түсініктерін, өзге тілді және өз елінің мәдениеттері 

арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, басқа мәдениет өкілдерінің мәдени болмысын, мінез-құлқын 

талдау, жалпылау мен қорытынды жасау, өзге ұлт өкілдері мәдениетінің бірегейлігіне құрмет көрсету, 

шыдамдылық пен икемділік, жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілетін  қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби, арнайы шетел тілі 

Постреквизиттері: Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы, Лингвистикалық типология  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 

түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) Қоғамдық көз-қараста, салт-

дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтік-

этникалық құндылықтарды біледі С) Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің 

грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі,  аудармаларды орындайды, көркем 

публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері 

тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады D) Ақпаратты өңдеу 

тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді 

zh 4303 

БП DPr Дипломалды практика 8 5 

13.1. Модуль – Коммуникация, дискурстың негіздері және мәтін анализі, 28 кредит 

КП ЖК  GDN 4304 Ғылыми дискурстың негіздері 7 5 

КП ТК Stil 4305 Стилистика  7 5 

КП ТК IATZhA 4306 Іскерлік ағылшын тілі және аударма 7 5 

БП ТК MFSA 4201 Мәтіннің функциональді- стилистикалық анализі 7 3 

БП  OPr Өндірістік практика 8 10 

13.2. Модуль – Стилистика және әдеби редакциялау, 28 кредит 

КП ЖК  GDN 4304 Ғылыми дискурстың негіздері 7 5 

КП ТК BKTMS 4305 Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі 7 5 

КП ТК ATМРN 4302 Аударма теориясы мен практикасының негіздері 7 5 

БП ТК MGZh Zh 4201 Мақала, газет, журнал жанры 7 3 

БП  OPr Өндірістік практика 8 10 
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және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша 

және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді Е) Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету 

саласында ағылшын тілін қолданады.   

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Арнайы шетел тілі – арнайы-кәсіби 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық және кәсіби филологиялық бағыттағы  тақырыптардың және 
қатынас аясының мазмұнын қамтитын мәдени, ақпараттық және кәсіби сипаттағы түпнұсқа мәтіндерден 

алынған үзінділердегі кәсіби филологиялық проблемаларды шешіп үйрену 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің коммуникативтік-мәдениетаралық және кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыру, пікірталастар, сұхбат жүргізу, әртүрлі композициялық - сөйлеу типтерінде және жазбаша 

дискурс түрлерінде өз ойларын кәсіби мақсаттарда білдіру, кәсіби шет тілі саласында базалық білімдерді тиісті 

деңгейде қолдану, шетел филологиясы саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті 

қалыптастыру, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсету қабілеттерін дамтыуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби, арнайы шетел тілі,кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілі (кәсіби) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 

түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) Филология саласындашет тілінің 

базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С) Қоғамдық көз-қараста, 
салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, 

әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледі D) Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми 

академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық 

қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру 

ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру 

тәсілдерін біледі Е) Жазба тіл дағдысын дамыту. 

 

12.2. Модуль –Коммуникация және аударма 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударма теориясы мен практикасының негіздері 
Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Филология саласында өз болашақ кәсіби қызметін гуманитарлық бағыттағы орта 

оқу орындарында шетел тілдері оқытушысы ретінде жүзеге асыру немесе ғылыми мекемелерде кіші 

буын әдіскер-зерттеуші болу.   

Пәннің қысқаша мазмұны: «Аударма теориясы мен практикасының негіздері» пәні студенттердің 

мәдениетаралық қарым-қатынас, аударма туралы түсініктерін, өзге тілді және өз елінің мәдениеттері 

арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, басқа мәдениет өкілдерінің мәдени болмысын, мінез-құлқын 

талдау, жалпылау мен қорытынды жасау, өзге ұлт өкілдері мәдениетінің бірегейлігіне құрмет көрсету, 

шыдамдылық пен икемділік, жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілетін  қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби, арнайы шетел тілі 
Постреквизиттері: Көркем аударма теориясы мен практикасы. Көркем әдебиетті аударудың әлеуметтік-мәдени 

аспектілері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 

түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) Қоғамдық көз-қараста, салт-

дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтік-

этникалық құндылықтарды біледі С) Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің 

грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі,  аудармаларды орындайды, көркем 

публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері 

тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады D) Ақпаратты өңдеу 

тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді 

және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша 

және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді Е) Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету 
саласында ағылшын тілін қолданады.   

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Арнайы шетел тілі – арнайы-кәсіби С1 жалғастырмалы 

Бағдарлама авторы: Төлегенова Г.Ғ. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мәдениетаралық және кәсіби филологиялық бағыттағы  тақырыптардың және 

қатынас аясының мазмұнын қамтитын мәдени, ақпараттық және кәсіби сипаттағы түпнұсқа мәтіндерден 

алынған үзінділердегі  кәсіби филологиялық проблемаларды шешіп үйрену 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән болашақ маманның кәсіби қызметінің түрлі аспекттерін және кәсіби 

құзыреттілігін көтеру, шеттілдік академиялық қатынастың ауызша және жазбаша спецификасын, академиялық 

мәтін (дискурс, әдеби – сөйлеу типтері), мазмұндама формалары, анализ және аргументация тәсілдері, 

құрылымдық және мазмұндық ұйымдастыру ерекшеліктерін білу, студенттерде мәдениетаралық және кәсіби 

құзыреттілікті ары қарай жетілдіруге  бағытталған.  

Пререквизиттері: Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби, арнайы шетел тілі,кәсіби бағытталған шетел тілі 

Постреквизиттері: Шетел тілі (кәсіби) 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 
түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) Филология саласындашет тілінің 

базалық білімін қолданады және кәсіби тұрғыда қолдана білу қабілеттілігін меңгереді С) Қоғамдық көз-қараста, 

салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, 

әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледі D) Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми 

академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық 

қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру 

ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру 

тәсілдерін біледі  Е) Жазба тіл дағдысын дамыту. 

 

13.1. Модуль – Коммуникация, дискурстың негіздері және мәтін анализі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Ғылыми дискурстың негіздері 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Үйренуші тілдің қазіргі жүйесінің қызмет ету жағдайын зерттеу негізінде 

лингвистикалық лингвомәдениеттану және кәсіпке негізделген біліктілікті дамыту, ғылыми көзқарасын 

қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің орыс және ағылшын тілдерінде ғылыми дискурстың негізгі 

қасиеттері туралы негізгі түсініктерін қалыптастыру, студенттердің ғылыми дискурсты компаративтік 

талдаудың негізгі принциптерін меңгеру студенттердің басқа пәндер курстарында алған академиялық оқу мен 

жазу дағдыларын тереңдету, орыс және ағылшын тілдерінде жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау 

қабілетін анықтау қабілетін дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі, арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби 
Постреквизиттері: Дискурс теориясы және сөйлеу жанрларының негіздері, Қазіргі шетел тіл білімінің іргелі 

мәселелері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 

түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) Шет тілін оқытуға қажет 

теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асыра біледі, инновациялық технологияны қолданады және ғылыми 

зерттеу жұмысын жүргізеді С) Ғылыми стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас 

сферасында оларды жүзеге асыру тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық қатынасындағы 

ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін, 

композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру формаларын, сараптау және дерек беру тәсілдерін біледі D) 

Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету саласында ағылшын тілін қолданады  Е) Жазба тіл дағдысын 

дамыту. 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Стилистика  

Бағдарлама авторы: Буранкулова Э.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Лингвистикалық және коммуникативті білім мен дағдыларды дамыта отырып, 

қазіргі заманғы филологиялық идеялар тұрғысынан көркем мәтіннің стилистикалық  анализін жасау  жолдарын 

меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Стилистика және көркем мәтіннің анализі» пәні студенттердің тілдің 

стилистикалық ресурстары туралы, стилистикалық нормалар туралы, олардың тарихи өзгермелілігі және тілді 

қолдану жағдайына байланысты әртүрлі варианттарға ие болып келетіндігі туралы түсінігін, тілдік құралдарды 

пайдалану,шетел тілінің лексикалық, грамматикалық, морфологиялық, стилистикалық және синтаксистік 

ерекшеліктерін білу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған.  
Пререквизиттері: Арнайы шетел тілі, Филологиялық ғылыми зерттеудің әдіс-тәсілдері 

Постреквизиттері: Герменевтика теориясы және лингвистикалық гендерология, Тіл біліміндегі мәтіннің 

герменевтикасы,  Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде қолданады  және шетел 

филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешеді және деректерді қалыптастырады В) Шетел 

филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты түсінікті қалыптастырады, жағдаятта 

коммуникативтік өз білімін көрсетеді С) Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен 

өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық 

болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді 
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D) Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, 

стилистикалық ерекшеліктерун біледі,  аудармаларды орындайды, көркем публицистика және оның жанрлық 

жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау 

әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады Е) Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын 

қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Іскерлік ағылшын тілі және аударма 

Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді іскерлік қарым-қатынастың арнайы іскерлік терминдерінүйреніп, 

қолдана білуге, іскерлік құжаттарды талқылауға және құруға үйрету.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студенттердің қажетті автоматтандырылған сөйлеу дағдыларын дамыту 

негізінде ауызша сөйлеуді оқыту, оқу техникасын дамыту және бұрын меңгерілген лексиканы қамтитын 

ағылшын мәтінін түсіну дағдысы, коммуникативтік-мәдениетаралық жетілдіру және кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру, шетел тілін белсенді қолдану, сондай-ақ ойды ауызша және жазбаша түрде дұрыс және қисынды 

жеткізу, шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді жүзеге асыра білу қабілеттерін дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері: кәсіби бағытталған шетел тілі, арнайы шетел тілі 

Постреквизиттері: Герменевтика теориясы және лингвистикалық гендерология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 

түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді. 
В) Қоғамдық көз-қараста, салт-дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға 

көңіл бөле отырып, әлеуметтік-этникалық құндылықтарды біледі.  

С) Ақпаратты өңдеу тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын 

жеткілікті меңгереді және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті 

тақырыптарда (ауызша және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді. 

D) Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет 

туындыларын оқиды және зерттейді.  

Е) Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету саласында ағылшын тілін қолданады.   

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мәтіннің функциональды- стилистикалық анализі 
Бағдарлама авторы: Буранкулова Э.Т 

Курсты оқытудың мақсаты: стилистика және көркем мәтін анализі саласында кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастыру: студенттерге тілдің стилистикалық құралдары туралы теориялық білімдерін олардың жүйесінде, 

стилистикалық талдаудың принциптері мен әдістері туралы хабарлау, сондай-ақ іскерліктер мен дағдыларды 

қалыптастыру  

 Пәннің қысқаша мазмұны: "Стилистика және көркем мәтінді талдау" пәні шет және ана тілдерінде сөйлеу 

мәдениетін дамыту саласындағы кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру, мәтінді редакциялау негіздерін үйрету, 

мәтіндерді аудармаға дейінгі талдауды және тікелей аударманы жүзеге асыру үшін маңызды практикалық 

маңызы бар. Курс студенттердің мақсатты тілде бастапқы тілдің (жазбаша немесе ауызша) мәтінін барабар 

қайта көрсету (түсіндіру) үшін қажетті тілдік құралдарды стильдік саралау дағдыларын дамытуға бағытталған. 

Пререквизиттері:  Филологиялық ғылыми зертеудің әдіс-тәсілдері 
Постреквизиттері: Тіл біліміндегі мәтіннің герменевтикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
А) алған білімі мен түсінігін қолдану, шетел филологиясы мен әдебиеттану проблемаларын шешу және 

деректерді жинау. В) егер коммуникативтік білімін көрсеткен жағдайда, шетел филологиясында Оқытылатын 

тіл елі мәдениетінің тұжырымдамасын қалыптастырады. С) ақпаратты өңдеу әдістерін пайдалану, 

бағдарламалау және компьютерде жұмыс істеу дағдыларының жеткілікті болуы және нақты ойлау, сөйлеу және 

жазу, кәсіби және тұрмыстық тақырыптарда шет тілдерінде сөйлеу қабілетіне ие болу. D) ағылшын тілі жүйесін 

және оның функцияларын білу, шет тілдерінің грамматикасын, синтаксисін, стилистикалық ерекшеліктерін 

білу, аудармаларды орындау, көркем журналистика жүйесін және оның жанрларын зерделеу, студенттердің 

қазіргі заманғы фиологиялық тұжырымдамалар контексінде мәтінді редакторлық талдау әдістері туралы кәсіби 

білімдерін қалыптастыру. Е) сөйлеу мен жазудың әдеби нормалары дағдыларын қолдану, шет елдердің ең 

көрнекті әдеби шығармаларын оқу және зерттеу. 

 

13.2. Модуль – Стилистика және әдеби редакциялау 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі 

Бағдарлама авторы: Буранкулова Э.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі заманғы филологиялық идеялар тұрғысынан көркем мәтіннің 

стилистикалық  анализін жасау  жолдарын меңгерту,лингвистикалық және коммуникативті білім мен 

дағдыларын дамыту.   
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Пәннің қысқаша мазмұны: «Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі» пәні студенттерге стилистиканың 

негізгі түсініктерін, тілдік ерекшеліктер мен оны қолдану тәсілдерін білу, газет стилі, ғылыми-техникалық 

стиль, сөйлеу мәдениетінің қажетті шарты болып табылатын ағылшын тілінің әдеби нормалары туралы білу, 

сөйлеу мен жазудың әдеби нормалары мен дағдыларын қолдану, шетел тілінің лексикалық, грамматикалық, 

морфологиялық, стилистикалық және синтаксистік ерекшеліктерін білу дағдыларын қалыптастыруға 

бағытталған.  

Пререквизиттері: Саяси- әлеуметтік портрет жанрлары,баспасөз жарияланымдары және эстетикасы 

Постреквизиттері: Тіл біліміндегі мәтіннің герменевтикасы, Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге 

асыра біледі, инновациялық технологияны қолданады және ғылыми зерттеу жұмысын жүргізеді В) Ғылыми 

стильдің ерекшеліктерін және оқу және ғылыми академиялық қатынас сферасында оларды жүзеге асыру 

тәсілдерін, жазбаша шетел тілінің академиялық қатынасындағы ерекшеліктері, академиялық мәтін/дискурстың 

құрылымы мен мазмұнын ұйымдастыру ерекшеліктерін, композициялық-сөйлеу түрлерін, түсінік беру 

формаларын, сараптау және дерек беру тәсілдерін біледі С) Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін 

біледі, шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі,  аудармаларды 

орындайды, көркем публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық 

түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады D) 

Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, 

стилистикалық ерекшеліктерун біледі,  аудармаларды орындайды, көркем публицистика және оның жанрлық 

жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау 
әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады Е) Сөйлеу мен жазудың әдеби нормасының дағдыларын 

қолданады, шетел халықтарының аса көрнекті әдебиет туындыларын оқиды және зерттейді.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аударма теориясы мен практикасының негіздері 

Бағдарлама авторы: Кущанова А.Н. 

Курсты оқытудың мақсаты: Филология саласында өз болашақ кәсіби қызметін гуманитарлық бағыттағы орта 

оқу орындарында шетел тілдері оқытушысы ретінде жүзеге асыру немесе ғылыми мекемелерде кіші 

буын әдіскер-зерттеуші болу.   

Пәннің қысқаша мазмұны: «Аударма теориясы мен практикасының негіздері» пәні студенттердің 

мәдениетаралық қарым-қатынас, аударма туралы түсініктерін, өзге тілді және өз елінің мәдениеттері 
арасындағы ұқсастықтар мен айырмашылықтар, басқа мәдениет өкілдерінің мәдени болмысын, мінез-құлқын 

талдау, жалпылау мен қорытынды жасау, өзге ұлт өкілдері мәдениетінің бірегейлігіне құрмет көрсету, 

шыдамдылық пен икемділік, жазбаша және ауызша қарым-қатынас жасау қабілетін  қалыптастыруға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Арнайы шетел тілі- жалпы кәсіби, арнайы шетел тілі 

Постреквизиттері: Көркем аударма теориясы мен практикасы. Көркем әдебиетті аударудың әлеуметтік-мәдени 

аспектілері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Шетел филология саласында оқытылатын тіл елінің мәдениетіне қатысты 

түсінікті қалыптастырады, жағдаятта коммуникативтік өз білімін көрсетеді В) Қоғамдық көз-қараста, салт-

дәстүрде, қоғамдық нормада негізделген және өзінің кәсіби қызметінде оларға көңіл бөле отырып, әлеуметтік-

этникалық құндылықтарды біледі С) Ағылшын тілінің жүйесін және оның қызметін біледі, шетел тілдерінің 
грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерун біледі,  аудармаларды орындайды, көркем 

публицистика және оның жанрлық жүйесін зерттейді, студенттердің қазіргі филологиялық түсініктері 

тұрғысынан мәтінді редакциялық талдау әдістемесі туралы кәсіби білімін қалыптастырады D) Ақпаратты өңдеу 

тәсілдерін қолданады, программалау, компьютермен өзіндік жұмыс жасау дағдыларын жеткілікті меңгереді 

және  ойлау қабілеті, ауызша және жазбаша тілдің анық болуы; кәсіби және күнделікті тақырыптарда (ауызша 

және жазбаша) шетел тілінде сөйлеу қабілетін меңгереді Е) Кәсіби қарым-қатынас пен қызмет көрсету 

саласында ағылшын тілін қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Мақала, газет, журнал жанры 

Бағдарлама авторы: Сапаргалиева Д.Д 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі журналистика жанрларының жүйесін білу, әр түрлі жанрдағы 
журналистік материалдарды дамытуда білім мен дағдыларды игеру, ақпараттық тұжырымдамасы мен 

тұтынушылардың қажеттіліктеріне сәйкес БАҚ үшін материалдар жазу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жанрлық формаларды зерттеуі тақырыбын, журналистік шығармашылықтың 

мақсатын, тақырыпты зерттеу әдістерін анықтауға, жанрлық факторларды тиісті формамен байланыстыруға 

көмектеседі және айтарлықтай практикалық маңызы бар, өйткені бұл белгілі бір танымдық жағдайға өзін-өзі 

саналы түрде бағыттауға мүмкіндік береді, сонымен қатар қызығушылық танытқан аудиторияны құбылысты 

жеткілікті түрде жарықтандыруға бейімделген мәтіннің нақты түрін жасауға мүмкіндік береді.  

Пререквизиттері: Кәсіби бағытталған шетел тілі,арнайы шетел тілі 
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Постреквизиттері: Дискурс теориясы және сөйлеу жанрларының негіздері, Көркем аударма теориясы мен 

практикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Әр жанр мен форманың өзіндік тілдік, стилистикалық ерекшеліктерін 

біледі В) Түрлі тақырыптарға материал жазады С)Шетел филологиясы саласындағы озық білімге негізделген, 

зерттелетін саладағы білімі мен түсініктерін көрсетеді; Д) Игерген білім мен түсінігін кәсіби деңгейде 

қолданады  Е) Шетел филологиясы мен әдебиеттану саласындағы проблемаларды шешу және деректерді 

қалыптастырады. 

 

6В02304 - Филология 

 

1 курс-2021 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 
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1. Тілдік модуль, 20 кредит 

ЖБП МК ShT 1101 Шетел  тілі 1,2 10 

ЖБП МК OT 1102 Орыс тілі 1,2 10 

2. Модуль - Жалпы-білімдік пәндер, 31 кредит 

ЖБП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖБП МК ASBM 1104 Әлеуметтік-саяси білім модулі  1,2 8 

ЖБП МК АКТ 1105 
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 
1 5 

БП  ЖК UR 1206 Ұлттық руханият 1 5 

ЖБП МК Dsh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

3.1 Модуль -Фольклор және тіл білімінің мәселелері, 13 кредит 

БП  ТК КНА 1208 Қазақ халық ауыз әдебиеті  1 4 

БП  ТК AK 1209 Әдебиеттануға кіріспе 2 4 

БП  ТК TBK 1210 Тіл біліміне кіріспе 2 4 

БП   Оқу практикасы 2 1 

3.2 Модуль - Әдебиеттану және тіл білімі, 13 кредит  

БП  ТК КFT 1208 Қазақ фольклористикасының тарихы 1 4 

БП  ТК UAN 1209 Ұлттық әдебиеттанудың негіздері 2 4 

БП  ТК TBN 1210 Тіл білімінің негіздері 2 4 

БП   Оқу практикасы 2 1 

 

2. Модуль - Жалпы-білімдік пәндер 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ұлттық руханият 

Бағдарлама авторы: Наренова А.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге ұлттық руханият пен мәдени құндылықтар негіздерін меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәрбие кеңістігіндегі ұлттық руханиятты зерттеудің ғылыми негіздері. Ұлттық 

руханияттың қалыптасуындағы педагогикалық ой-пікірлер генезисі. Ұлттық руханияттағы кемел адам үлгісі. 

Дәстүрлі тәрбие мәдениетінің қайнар көздері. Көпмәдениетті тұлға қалыптастырудың мәні. Бүгінгі білім беру 

жүйесіндегі этномәдени таным мен тәрбие.  
Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Магистратура деңгейіндегі пәндер. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Болашақ мамандарға  қоғам өміріндегі ұлттық руханияттың  ролі туралы 

түсінігінің болуы, ғылыми танымның әдіснамасын меңгеру; В).Этнопедагогикалық, этномәдени, әлеуметтік-

саяси, көпмәдениетті құзіреттіліктерді, ұлтаралық келісім мен қарым-қатынас мәдениетін меңгеру; С).Жоғары 

деңгейлі ұлттық абырой, патриотизм мен азаматтылық, төзімділік пен гуманизм; D).Этносаралық, 

конфессияаралық және мәдениетаралық сұхбатқа әзірлік; Е).Қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда өзін-өзі 

дамытуға, өзін-өзі танытуға, бойындағы негізгі күш-қуатын орынды жұмсай білуге мүдделі. 
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3.1 Модуль -Фольклор және тіл білімінің мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ халық ауыз әдебиеті 

Бағдарлама авторы: Ұлықпанова Ә.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани мәдениеті-фольклорлық 

мұраларды терең, жан-жақты таныстыру мақсат етілді. Халық ауыз әдебиеті – әдеби мұра ғана емес, ата-

бабамыз жүріп өткен жолдың тарихи тағдырын бейнелеген, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін кестелеген асыл 
мұрасы.Ең алдыменен, фольклор мен халық ауыз әдебиеті атауларының мағыналық айырым жігін бірер сөзбен 

ажыратып өтсек, фольклор-халық даналығынан пайда болған асыл дүниелердің жиынтығы болғандықтан пәнді 

жүйелі түрде терең меңгеру мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мазмұн-мәні терең, әрі көркем халық әдебиетін аса бағалы байлық ретінде оқыта 

отырып, оның өзіндік сыр-сипатын танытып, жастарға тағылым беру көзделді. Қазақ халқының ауыз әдебиетін 

жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр бойына жасаған рухани  мәдениеті туралы сан-салалы 

зерттеу еңбектерді қамтиды. 

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі,Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Халық ауыз әдебиеті ерте заманда пайда болған халықтың сарқылмас мол 

мұрасының бір түрі.Қазақ халық ауыз әдебиеті – әдеби мұра ғана емес, ата-бабамыз жүріп өткен жолдың тарихи 

тағдырын бейнелеген, әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін кестелеген асыл мұрасы.Ең алдыменен, фольклор мен 
халық ауыз әдебиеті атауларының мағыналық айырым жігін бірер сөзбен ажыратып өтсек, фольклор – халық 

даналығынан пайда болған асыл дүниелердің жиынтығы болғандықтан қазақ халық ауыз әдебиеті үлгілері мен 

олардың әдеби маңызы  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Әдебиеттануға кіріспе 

Бағдарлама авторы: Сұлтанғалиева Ж.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиеттануға кіріспе» курсында әдебиеттанудың болмысы мен бітімі (әдебиет 

туралы жалпы түсінік, әдебиеттану және оның даму кезеңдері, образ және образдылық) қарастырылады. Әдеби 

шығарманың сыры мен сипаты (әдебиеттегі мазмұн мен пішін, көркем әдебиеттің тілі, сөз сарасы); әдеби 

дамудың мағынасы мен мәні (әдебиеттегі тек пен түр, әдеби бет пен бағыт) қарастырылады. Әдеби әдістер мен 
әдеби ағымдар заңдылығы түсіндеріледі. Көркем шығарманың мән-мазмұнын терең ұғыну және талдай алу 

дағдысы қалыптасады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебеттің тегі, түрлері, мазмұны, пішіні, өлең теориясы, әдеби әдістер, 

әдебиеттегі тақырып пен идея, т.б. 

Пререквизиттері: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі,Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Әдеби терминдермен танысады. В. Әдеби тек пен түрді ажыратады. Д. 

Әдеби құбылыстардың мәнін ұғады. С. Әдеби әдістерді талдайды. Е. Әдебиеттегі тақырып пен мазмұнды 

игереді.  

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Тіл біліміне кіріспе 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О. 

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: Орта білім деңгейіндегі пәндер 

Постреквизиттері: Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі,Қазақ тілін оқыту әдістемесі 
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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6В02304 – Филология 

 

2 курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 
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2. Модуль - Жалпы-білімдік пәндер, 31 академиялық кредит 

ЖБП МК KKZT 1103 Қазақстанның қазіргі заман тарихы 2 5 

ЖБП МК ASBM 1104 Әлеуметтік-саяси білім модулі  1,2 8 

ЖБП МК АКТ 1105 Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын 

тілінде) 

1 5 

БП  ЖК UR 1206 Ұлттық руханият 1 5 

ЖБП МК Dsh 1107 Дене шынықтыру 1-4 8 

4. Модуль - Философия және кәсіби тілдер, 17 академиялық кредит 

БП  ЖК ККТ 2201 Кәсіби қазақ тілі 3 4 

БП  ЖК KBShT 2202 Кәсіби бағытталған шет тілі 4 5 

ЖБП МК Fil  2103 Философия 4 5 

БП   Өндірістік практика 4 3 

5.1 Модуль - Ғылым негіздері және тіл білімі мен әдебиеттанудың  қолданбалы аспектілері, 24 

академиялық кредит 

ЖББП ТК KBN 2104 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

БП  ЖК Azh 2105 Академиялык жазу 3 5 

БП ТК EDA 2206 Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті 3 5 

БП  ТК KKTF 2207 Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы 3 4 

БП  ТК KKTLL 2208 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 3 5 

5.2 Модуль – Ғылыми зерттеудің және қазақ тілі мен  әдебиетінің негізгі мәселелері , 24 академиялық 

кредит 

ЖББП ТК AA 2104 Академиялық адалдық 3 5 

БП  ЖК Azh 2105 Академиялык жазу 3 5 

БП ТК EDA 2206 Ежелгі дәуірден ХҮ ғ.дейінгі қазақ әдебиетінің тарихы 3 5 

БП ТК KTDZh 2207 Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 3 4 

БП  ТК KKTLF 2208 Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы 3 5 

6.1 Модуль – Әдебиеттарихы мен морфология мәселелері , 15 академиялық кредит 

БП  ТК КАТ 2209 ХV-ХVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы 4 4 

БП ЖК KKTM 2210 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 4 5 

БП  ТК КАТ 2211 ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 4 6 

6.2 Модуль – Қазіргі қазақ әдебиетінің тарихы және морфологиялық ұғымдар, 15 академиялық кредит 

БП  ТК HDA 2209 Хандық дәуірдегі әдебиет 4 4 

БП ЖК KKTM 2210 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 4 5 

БП  ТК ODKAT 2211 Отаршылдық дәуіріндегі қазақ әдебиетінің тарихы 4 6 

 

4. Модуль - Философия және кәсіби тілдер 

 

Дублин дескрипторлары:(A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіби қазақ тілі 

Бағдарлама авторы: Есенова Г.С. аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Кәсіби қазақ тілі» пәнінің негізгі мақсаты – коммуникативтік құзыреттілік 

дағдыны қалыптастыру және дамыту, бәсекеге қабілетті әрі құзыреттілігі жоғары тұлғаның кәсіптік маңызы бар 

жағдайларда ғылыми тілмен қазақша ойын толық және анық жеткізуі үшін тілдік кәсіби-бағдарлы дайындығын 

қамтамасыз ету. 

Пәннің қысқаша мазмұны:Қарым-қатынастың жазбаша формасын дамыту үшін тапсырмалар, «Қоғамдық-
кәсіби лексика және стилистикалық мәселелер», «Қазақ тілінің стилистикалық мәселелері мен қоғамдық-діни 

лексикасы», қарым-қатынастың ауызекі сөйлеу формасын,  жазбаша формасын дамыту үшін берілетін жағдаят 

тақырыптары 

Пререквизиттері:Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

Постреквизиттері:Шетел тілі, Орыс тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А. Лингвомәдени, ұлттық тілдік сананың лингвомәдени бейнесі мен 

менталитеті ретінде өз мәдениеті негізінде үйренушіде «алғашқы әлемнің концептуалды бейнесін» 
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қалыптастырады; В. Қатысымдық тілді меңгерушінің  қатысымдық емеурінін (ойын) жүзеге асырудың қабілеті 

мен дайындығы ретінде түсіндіріледі; С. кәсіби-бағдарлы, болашақ кәсіби қызмет технологиясымен тікелей 

байланысты сөйлеу және қатысымдық қызметінің барлық аспектілерінде қазақ тілін кәсіби меңгеру ретінде 

анықталады; D. қарым-қатынастың ауызекі формасын дамытады;  Е. Қарым-қатынастың жазбаша формасын 

дамытады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіби бағытталған шетел тілі 
Бағдарлама авторы: Исакова С.С., филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Кәсіби шет тілі жасалатын тілдік дайындық инновациялық типтегі заманауи 

ЖОО-ның түлегінің кәсіби бағытталған білім беру бағдарламасының ажырамас құрамдас бөлігі болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді оқыту барысында шет тілінде қатынас жасау қабілеттерін одан әрі жетілдіре 

отырып, кәсіби қарым-қатынас жасау мақсатында тілді қолдануда жүйелі, пәндік және тұлғааралық 

құзіреттерінің кәсіби-бағытталған деңгейіне жетеді. «Кәсіби-бағытталған шет тілі» пәнін оқудың мақсаты 

бакалаврлардың коммуникативті-мәдениетаралық және кәсіби құзіретін қалыптастыру және одан әрі дамыту 

болып табылады. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

Постреквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілі мен сөзжасамы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. шет тілінде ауызша және жазбаша кәсіби-бағытталған мәтіндердің 
функционалды-стилистикалық сипаттамасы туралы  В.  Дайындықтың тиісті бағыттардың кәсіби терминдерінің 

қалыптасуы мен мәні туралы С. базалық категориялық түсінік аппаратын оның шет тілдік мағынасында Д. Шет 

тілде тиісті мамандықтың жалпы ғылыми терминологиясын және терминологиялық шағын тілді E. Кәсіби 

шетел тілі негізінде ақпараттық технологияны, мультимедиялық және интернет-қорларды қолдану қабілетін 

дамыту, 

 

5.1  Модуль - Ғылым негіздері және тіл білімі мен әдебиеттанудың  қолданбалы аспектілері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 
Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы 

инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес 

туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың  ғылым мен білім, 

өндіріс салаларында инновациялық  ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға  ықпал 

етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту,  

креативті ойлау,  бизнес жоспар құрастыру және т.с. 

Пререквизиттері: Филологияға кіріспе,Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі,Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік 

факторларын біледі. В) Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық) 
қолданады C) Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау 

мүмкіндігі болады. Д) Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E) Осы саладағы технологиялар 

мен сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 

таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 
берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 

Пререквизиттері: Филологияға кіріспе,Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі,Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 

анықтауы; Д) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық ережелерінің 

сақталуы. 
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Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнніңатауы:Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-түркілік әдеби мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел 

билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық 

мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін 

үғындыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік 

дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен 

тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.  Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен 

байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды. 

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе,  Риторика 

Постреквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың бьасындағы қазақ 

әдебиеті  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау мәселелері В)хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ киізге 

көтеруді қарастыру С) фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар, аңыздар, 

батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар поэзиясы, 

жазба ақындар поэзиясы Д)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: Қазіргі қазақ тілі фонетикасы  

Бағдарлама авторы: Садуақас Н.А., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл  пән Тіл білімінің бір саласы – фонетика мен фонология, Қазіргі қазақ тілінің  

фонетикасы мен  фонологиясы 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: Тілдің дыбыс жүйесі, фонетика мен фонология, фонема, вариант, вариация, 

фонема саны, құрамы, фонетикалық ерекшеліктері, артикуляция-акустикалық жіктелуі, буын, дыбыстар тіркесі, 

сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. теориялық  заңдылықтары 

туралы. 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Шетел тілі 

Постреквизиттері: Кәсіби қазақ тілі, Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Мәтіннің фонетикалық және интонациялық құрылымын түсіндіре алады. 

В. Мәнерлеп оқи алу, тілді тілдесім жағдайы мен қолданылатын аумағына сәйкес түрлендіреді; С. Дыбыстар 

үндесімін, буын түрлерін, дыбыстар тіркесімі мен игерілуін меңгереді; D. Фонетикалық талдау жасауға 
төселеді.   

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 

Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С. филол.ғ.к., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазіргі қазақ тілінің  лексикологиясы мен лексикографиясы» –жүйелі ғылыми-

теориялық білім беруді мақсат ете отырып, оның болашақта зерттелуге тиіс мәселелеріне байланысты 

білімалушыларды ғылыми ізденіске баулып, олардың шығармашылық ой-пікірін жетілдіріп отыруды өзінің 

міндеті деп санайды. Курстың  теориялық бөлімінде лексикология мен лексикографияның ғылым ретінде 

танылуы, оның ғылымдар арасында алатын  орны, басқа ғылым салаларымен  байланысы,  оның зерттеу 

әдістері жайлы  мәліметтер беру.    

Пәннің қысқаша мазмұны:  «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы» пәні сөз және ұғым, 
мағына және оның түрлері, сөз мағынасының даму жолдары, сөздің мағыналық өзгерістерін, сөздердің шығу 

төркінін, сөздік құрамның толығу, даму жолдарын, ондағы кірме сөздердің алатын орнын, сөздердің тілде 

қолданылу сипатын зерттейді. Қазіргі қазақ тіліндегі сөздердің осы замандағы дамуын, мағыналық және 

құрамдық түрлерін, тарихи арналары мен қат-қабаттарын, баю жолдарын, сөздердің экспрессивті-

стилистикалық мәнін тексереді. Сондай-ақ лексикография саласында сөздіктердің зерттелу тарихы, құрамы мен 

құрылымы, қызметі қаралады.   

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Қазақ тілінің норматив курсы, Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы   

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы, Қазақ тілінің сөзжасам жүйесі, Қазіргі қазақ тілінің 

синтаксисі 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазақ тілінің лексикологиясы саласының өзекті мәселелерін біліп 

шығады; В) Курстың  теориялық бөлімінде лексикологияның ғылым ретінде танылуы, оның ғылымдар 

арасында алатын  орны, басқа ғылым салаларымен  байланысы, оның зерттеу әдістері жайлы алған білімдерін 

практикада қолдана біледі; С) Тәжірибелік  сабақтарда лексикалық  талдаудың негізгі әдістерін меңгереді; Д) 

Қазақ тілінің сөздік құрамы мен лексикографиясы туралы лексика-семантикалық, функционалды-

стилистикалық тұрғыда теориялық тұрғыдан меңгереді; Е) Белгілі бір мәселе төңірегінде өзіндік пікір айта 

алады. 

 

5.2 Модуль – Ғылыми зерттеудің және қазақ тілі мен  әдебиетінің негізгі мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Академиялық адалдық 

Бағдарлама авторы: з.ғ.к. Курманова А.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттің оқудағы адалдығын білдіретін құндылықтар мен қағидалар 

жиынтығы туралы, оқытушылармен және басқа студенттермен қарым-қатынаста, сондай-ақ сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы мінез-құлықты және сыбайлас жемқорлықтың кез-келген көрінісіне төзімсіз қатынасты 

дамыту туралы жалпыланған білімді қалыптастыру. 

Курстың қысқаша мазмұны: Академиялық адалдық ұғымы, академиялық адалдық қағидаларының 

тұжырымдамасы және түрлері, академиялық адалдықтың мәні, Жұбанов атындағы АӨУ студенттерінің 

академиялық адалдық кодексі, сыбайлас жемқорлық және сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар ұғымы, 
сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу, академиялық адалдық принциптерін бұзғаны үшін шаралар. 

Пререквизиттері: Филологияға кіріспе,Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі,Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Академиялық адалдықтың негізгі қағидаларын білу және түсіну 

B)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қалыптасқан құқықтық сана, құқықтық ойлау және құқықтық мәдениет 

негізінде болашақ кәсіби қызметті жүзеге асыру. C)Академиялық адалдық қағидаттары туралы қорытынды 

жасай білу. D)Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнаманы жетілдіру бойынша ұсыныстарды жасай білу. 

E)Құжаттарды, эсселерді, ғылыми жұмыстарды жобалау кезінде плагиатқа қарсы жүйені қолдану дағдылары. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Академиялық жазу 
Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Академиялық жазу курсының мақсаты – академиялық жазылым мен ауызша 

таныстыру дағдыларын меңгерген білім алушылардың ғылыми жоба әзірлеуіне көмек көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Академиялық жазу курсы ғылыми жоба жазуға, ғылыми әдебиеттермен жұмыс 

жасауға, ғылыми әдістерді тану мен пайдалануға үйретеді. Білім алушы өзі жазған ғылыми зерттеуінің 

нәтижелерін ауызша және жазбаша сауатты түрде таныстыра алуына қатысты ұсыныстар беріледі. Курста 

берілген тапсырмаларды орындау жоспарлау, жазу және тексеру сияқты үш басты кезеңнен тұрады. 

Пререквизиттері: Филологияға кіріспе,Нормативті қазақ тілі 

Постреквизиттері: Қазіргі  қазақ тілінің синтаксисі,Қазақ тілін оқыту әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Академиялық жазу» курсын игеру нәтижесінде төмендегідей құзыреттер 

қалыптасады: В) ғылыми жоба тақырыбының өзектілігін көрсете алуы; С) зерттеудің мақсат, міндеттерін дұрыс 
анықтауы; Д) ғылыми зерттеу әдістерін қолдана алуы; Е) ғылыми жобаны ресімдеудің техникалық ережелерінің 

сақталуы. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнніңатауы:Ежелгі дәуірден ХҮ ғасырға дейінгі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-түркілік әдеби мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел 

билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық 

мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін 

үғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік 
дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен 

тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.  Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен 

байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды. 

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе,  Риторика 

Постреквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың бьасындағы қазақ 

әдебиеті  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау мәселелері В)хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ киізге 

көтеруді қарастыру С) фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар, аңыздар, 
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батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар поэзиясы, 

жазба ақындар поэзиясы Д)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: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі  

Бағдарлама авторы: Сәдуақас Н.Ә., филол.ғ.к., доцент 
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің дыбыстық жүйесі 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: Білім берудегі менеджмент, Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазақ тіліндегі дыбыстардың саны мен сапасын, өзіндік ерекшеліктері мен 

түрлерін, буын, сингармонизм, екпін, интонация, орфоэпия, орфография, графика, транскрипция т.б. жөніндегі 

мәселелер  туралы талдау жасай біледі; В. Қазақ тілінің дыбыс жүйесіндегі сингармонизм, дыбыстар үндестігі,  

графика, әріп және әліпби, орфоэпия және орфография туралы практикалық талдау жасай алады;  С.Сөздердің 

жасалу тәсілдері, аналитикалық, синтетикалық тәсілдерін талдауды, сөз тудыру тәсілдерін меңгереді. D.Сөз 
тұлғалары, сөз таптастыру принципі, сөз таптары туралы және оның лексика-семантикалық сипаттарын туралы 

мағлұмат алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы мен фразеологиясы  

Бағдарлама авторы: Қарағұлова Б.С. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ тілінің сөздік құрамы халқымыздың басынан кешірген тарихынан, 

тіршілік еткен кәсібінен, материалдық байлығы мен рухани қазынасынан мол мәлімет береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл құбылыстарын синхронды және диахронды тұғыдан қарастырады. 

Лексикология ономастика ғылымдарымен де тығыз байланысты. Ономастика іштей антропонимика және 

топонимика деген салаларға бөлінеді және ономастика нысандарын лексикология құрамында қарастырады. 
Пререквизиттері: Қазақ диалектологиясы, Сөз мәдениеті 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы, Қазіргі қазақ тілі морфологиясы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Мәтіннің фонетикалық және интонациялық құрылымын түсіндіре алады; 

В.Мәнерлеп оқи алу, тілді тілдесім жағдайы мен қолданылатын аумағына сәйкес түрлендіреді; С. Оқушыларға 

арналған ғылыми-танымдық әдебиеттер мен мектеп оқулықтарында теориялық және дидактикалық 

материалдарды түсіндіру жолдарын анықтай алады. Д. Сөздегі дыбыстардың өзгеруі мен алмасу заңдылығын 

анықтай алу. Е.Сөзді дұрыс айту ережесін қалыптастыра біледі. 

 

6.1 Модуль – Әдебиеттарихы мен морфология мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы:аға оқытушы, магистрі Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-түркілік әдеби мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел 

билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық 

мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін 

үғындыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік 

дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен 

тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.  Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен 

байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды. 

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе 
Постреквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау туралы білім беру, B)хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, 

ақ киізге көтеру туралы мәліметтермен таныстыру C) фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата 

сөздер, жұмбақтар, аңыздар, батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер туралы ақпарат беру 

D)тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар поэзиясы, жазба ақындар поэзиясымен таныстыру. Е) оны қоғам 

дамуымен өзектестіруге, жетілдіруге, жаңғыртуға тілдік білікітілігін арттырады. 
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Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.ғ.к., аға оқытушы 

Курсты оқытудың мақсаты: «Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып 

кететін ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты 

терең қамтуға тиіс. Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер 

қарастырылады: тілдің грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі 

грамматикалық ұғымдар (грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі 
туынды сөз), қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және 

сөздердің лексика- грамматикалық топтары. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пәннің негізгі нысаны - тілдің морфологиялық ерекшелігі, сөз құрамы, сөз 

таптастыру мәселесі т.б. мәселелер. Зерделеу бағыты: қазақ тіліндегі жаңа сөздердің пайда болуын лексика 

семантикалық, морфологиялық, синтаксис салаларымен байланыста қарап, тілдік бірліктердің үнемі даму 

үрдісін меңгеру 

Пререквизиттері: Тілтану негіздері, Тіл біліміне кіріспе 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік, 

тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді 

игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;  D.Өз пікірлерін дәлелдей 
алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы:PhD., қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Кушкимбаева А.С. 

Курсты оқытудың мақсаты: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті мұраларын қазіргі әлемдік өркениет  талаптарына 

сай  оқыту.ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихы туралы ғылымды жүйелі түрде меңгерту болып табылады. 

ХІХ ғасыр әдебиетін кезең тарихымен, қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра 

оқыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: ХІХ ғасыр әдебиет үлгісі  түрі мол, сан жанрлы әдебиет. Олардың басты өкілдері: 

ХІХ ғасыр әдебиетінің аса көрнекті өкілдері бостандық рухты жырлаған Махамбет, Шернияз, зар заман 
әдебиетінің айтулы тұлғалары Дулат, Шортанбай, Мұрат, Әбубәкір, әйгілі айтыс ақындары мен атышулы сал-

серілер 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 ғылыми-

теориялық баяндалады. 

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ 

әдебиетінің тарихы  

Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік 

жылдарындағы қазақ  әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ХIХ ғасырдағы әдеби шығармаларды көркемдік ерекшелігіне қарай  
саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау; В)ХIХ ғасырдағы әдеби шығармалардың 

мәтіндерімен таныс болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа біледі. С)ХIХ ғасырдағы әдеби 

шығармаларды тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; Д) тарихи-типологиялық салыстыру 

негізінде ХIХ  ғасырдағы  ақын-жыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, 

оның ұлттық ерекшелігін ашып көрсете біледі; Е)Пән бойынша қамтылатын әдеби шығармаларды романтизм, 

реализм көркемдік әдістерінің ұлттық және жалпыазаматтық сарындар жүйесімен (зар заман, діни-исламдық,  

ағартушылық ағымдар) тектестігін және өзгешеліктерін саралайды. 

 

6.2 Модуль – Қазіргі қазақ әдебиетінің тарихы және морфологиялық ұғымдар 

 

Дублин дескрипторлары: (А, В, С, D, Е) 

Пәнің атауы: Хандық дәуірдегі әдебиет 

Бағдарлама авторы: Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жыраулық поэзияның көркемдік ерекшелігі, көрнекті өкілдері туралы ғылыми 

мағлұмат беру. Толғаулардың көркемдік ерекшелігі, құрылысы мен құрылымына талдау жасау арқылы 

ерекшеліктерін ажырату. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Асан қайғы (XV ғ.), Қазтуған жырау (XV ғ.),  Шәлгез Тіленшіұлы  (XV ғ. екінші 

жартысы – XVI ғ. бірінші жартысы), Доспамбет жырау (XVI ғ.), Жиембет жырау (XVII ғ.), Ақтамберді 

Сарыұлы (XVIII ғ.), Үмбетей Тілеуұлы (XVIII ғ.), Бұқар жырау Қалқаманұлы, Көтеш ақын, Шал Құлекеұлы 

(XVIII ғ.)  

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе 
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Постреквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Болашақ маман иелеріне жыраулық поэзияның ғылыми-теориялық 

жақтарын меңгерту; В.кәсіби қабілеттеріне бағыт-бағдар беру; 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 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Отаршылдық дәуіріндегі қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: 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 қоғамдық-әлеуметтік 

оқиғалармен, құбылыстармен байланыстыра оқыту болып табылады. Көркем шығармаларды көркемдік 

ерекшелігіне қарай саралай отырып, онда қолданылған поэтикалық әдіс-тәсілдерді талдау, мәтіндерімен таныс 

болу, осы дәуір ақын-жырауларының шығармаларын жатқа білу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Отаршылық дәуірдегі қазақ әдебиеті – ұлттық сөз өнері тарихының елеулі бір 
кезеңін қамтитын пән. Пәннің мазмұнында ауызша дәстүрлі жыраулық және ақындық поэзияның табиғи 

сабақтастығы, көркемдік, стильдік жалғастық мәселелері ғылыми-теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Сонымен 

қатар кезең әдебиетінің қоғамдық-әлеуметтік оқиғалармен, құбылыстармен байланысты дамыған 

ерекшеліктеріне де ғылыми баға беріледі. Әдебиет тарихында бұл ғасыр «Ұлттық сананың ояну» дәуірі ретінде 

бағаланады. Дәстүрлі жыраулық поэзия, дәстүрлі айтыс өнері, зар заман ағымы, сал-серілер поэзиясы, тарихи 

жырлар мен қисса-дастандар, Қоқан хандығы езгісіне қарсылық сарыныдағы әдебиет өкілдері, ағартушылық-

демократиялық ағым өкілдерінің шығармашылығы қамтылады. Бұл кезең әдебиетінде қазақ көркемсөзінде зар 

заман әдебиеті, айтыс, сал-серілер өнернамасы, еуропа үлгісіндегі жаңа әдебиет, аударма әдебиет, назира 

әдебиет қатар жасады. 

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ 

әдебиетінің тарихы  
Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік 

жылдарындағы қазақ  әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелері: А) Отаршылық дәуірдегі көркем шығармаларды көркемдік, жанрлық 

ерекшелігіне қарай саралай отырып талдау; В) әдебиет өкілдерінің шығармашылығындағы басты ерекшелікті 

айқындау. С) Жанрлық ізденістер көрінісін саралау. D) Отаршылық дәуір әдебиетінің әдеби шығармаларын 

тақырыптық, жанрлық ерекшелігіне қарай талдай алады; Е) тарихи-типологиялық салыстыру негізінде ақын-

жыраулар поэзиясының құрылымдық-семантикалық бірлігіне талдау жасап, оның ұлттық ерекшелігін ашып 

көрсете біледі;  

 

6В02304 – Филология 

 

2(3) курс-2020 жылы қабылданғандар үшін 

 

 

Пәндер 
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3.1 Модуль - Әдебиеттану және тіл білімінің мәселелері, 27 академиялық кредит 

БП  ЖК AK 1209 Әдебиеттануға кіріспе 1 4 

БП  ЖК КНА 1210 Қазақ халық ауыз әдебиеті  2 5 

БП  ЖК TBK 1211 Тіл білімінің негіздері 2 4 

БП  ТК KKTFL 1212 Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы 2 4 

БП ЖК AT 2201 Абайтану 3 5 

ЖББП ТК KZhTLA 2102 Қазақ жазуының тарихы және латын әліпбиі  3 5 

3.2 Модуль – Кәсіпкерлік негіздері және филологияның өзекті мәселелері, 27 академиялық кредит 

БП  ЖК AK 1209 Әдебиеттануға кіріспе 1 4 

БП  ЖК КНА 1210 Қазақ халық ауыз әдебиеті  2 5 

БП  ЖК TBK 1211 Тіл білімінің негіздері 2 5 

БП  ТК KTDJL 1212 Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі және лексикологиясы 2 4 

БП ЖК AT 2201 Абайтану   3 5 



241 

ЖББП ТК KBN 2102 Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 3 5 

4.1 Модуль – Тіл білімі мен әдебиеттанудың теориялық және қолданбалы аспектілері, 20 академиялық 

кредит 

БП  ТК EDKAT 2203 Ежелгі дәуірден ХІХ ғ.дейінгі қазақ әдебиеті тарихы 3 5 

БП  ТК KKTM 2204 Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 3 5 

БП  ТК KAT 2205 ХІХ ғ. және ХХғ.басындағы қазақ әдебиеті тарихы 3 5 

БП  ТК KKTSS 2206 
Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем және құрмалас сөйлем 

синтаксисі  3 5 

4.2 Модуль – Қазіргі қазақ тілі мен әдебиеттанудың негізгі аспектілері, 20 академиялық кредит 

БП  ТК KZHDA 2203 Көне заман және хандық дәуір әдебиеті 3 5 

БП  ТК KTS 2204 Қазақ тілінің сөзжасамы  3 5 

БП  ТК KAT 2205 
ХІХ  ғасыр және 1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің 

тарихы 3 5 

БП  ТК KKTSS 2206 Қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 3 5 

5.1 Модуль - Тіл білімі мен әдебиет тарихы мәселелері, 30 академиялық кредит 

БП  ТК STM 2207 Стилистика және тіл мәдениеті   4 5 

БП  ТК KKA 2208 Қазіргі қазақ әдебиеті  4 5 

БП  ТК USKAT 2209 
Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ 

әдебиетінің тарихы 
4 5 

КП  ТК ZhTB 2210 Жалпы тіл білімі  4 5 

КП  ТК AT 2211 Әдебиет теориясы 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 5 

5.2 Модуль - Қазақ әдебиетінің даму кезеңдері мен тіл білімі негіздері, 30 академиялық кредит 

БП  ТК ZhT 2207 Жұбановтану 4 5 

БП  ТК TJKAT 2208 Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетінің тарихы 4 5 

БП  ТК ODKAT 2209  ХХ ғ. ІІ ж. қазақ әдебиетінің тарихы (1960-1990жж.) 4 5 

КП  ТК TBOM 2210 Тіл білімінің өзекті мәселелері 4 5 

КП  ТК UAN 2211 Ұлттық әдебиеттанудың негіздері 4 5 

БП  Өндірістік практика 4 5 

 

3.1 Модуль - Әдебиеттану және тіл білімінің мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Абайтану 

Бағдарлама авторы:  Пангереев  А.Ш. ф.ғ.д., АӨУ профессоры 

Курсты оқытудың мақсаты: «Абайтану»  курсын игеру барысында алған білімдерін толықтырып, 

абайтанудың басты салалары (зерттелу тарихы, текстология, ойшылдығы, дүниетанымы) бойынша үлы ақын 

талантының танымдық және тәрбиелік мәніне тереңірек үңілуге жол ашады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Абайтану – қазақ әдебиетану ғылымының саласы. Абайтану кемеңгер ақынның 

өмірі мен шығарма-шылық өнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық көзқарасы, қазақ поэзиясындағы өлең 

жүйесін, ақын-дық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтиды 

Пререквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиеті сынының тарихы, ХХ ғасырдың ІІ ж. әдебиет   

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А).Пәнді игеру барысында студенттер ұлы ақын әдеби мұрасын жинақтау, 
оның басылым көру, зерттелуімен, абайтанудың қалыптасу жолымен танысады. В). Абайтанудың  әр саласы 

бойынша проблемалары мен жаңалықтарына назар аударады. С).Абайтану бойынша ғылыми зерттеу 

жұмыстарына машықтанады. Д).Бұрынғы және соңғы кездегі Е).Абай мұрасына, дүниетанымына теріс 

көзқарастармен танысады, Абайтануды таза сақтау, дұрыс насихаттау жолдарын игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ  жазуы және латын әліпбиі 

Бағдарлама авторы Садуақас Нұрбол Абдуллаұлы ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі 

мен жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ 

әліпбиі, графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфография мәселелері. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Жазу тарихы, графика  және  лингвистика, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен 
жазу ерекшеліктері туралы. Көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, 

графикалық таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография мәселелері. Қазіргі 

орфографияның теориялық  мәселелерінің шешімдері туралы. 

Пререквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиеті сынының тарихы, ХХ ғасырдың ІІ ж. әдебиет   
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Графикалық  лингвистика, жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі, 

әліпбиі мен жазу, түркі жазба ескерткіштері, араб В. латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық 

таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар, орфоэпия мен орфография, қазіргі орфографияның теориялық 

ерекшеліктері туралы біліктілік қалыптасады. С. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу, 

түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, D. графикалық   таңба мен фонема 

арасындағы заңдылықтар, қазіргі орфоэпия мен орфографияның теориялық ерекшеліктерін танып, практикалық 

талдау жұмыстарына дағдыланады. Е. Жазу тарихы, қазақ жазуының зерттелуі,  әліпбиі мен жазу 

ерекшеліктері, көне түркі жазба ескерткіштері, араб, латын алфавитіне негізделген қазақ әліпбиі, графикалық 
таңба мен фонема арасындағы заңдылықтар,  орфоэпия мен  орфография, қазіргі орфографияның теориялық 

мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту  құзыреттілікке қол жеткізіледі; 

 

3.2 Модуль – Кәсіпкерлік негіздері және филологияның өзекті мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кәсіпкерлік және бизнес негіздері 

Бағдарлама авторы: Аймукатова А.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Білім алушылардың іскерлік қабілеттерін, ғылым мен білім, өндіріс саласындағы 

инновациялық ойларын, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыру қабілетін дамыту 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері» курсы студенттерге кәсіпкерлік пен бизнес 

туралы негізгі түсініктерін қалыптастыруға, іскерлік қабілетті дамытуға, білім алушылардың  ғылым мен білім, 
өндіріс салаларында инновациялық  ойларын ынталандыруға, кәсіпкерлік идеяларды жүзеге асыруға  ықпал 

етеді. Бұл оқу курсы мынадай дағдыларды қалыптастырады: өз саласында кәсіби шеберлікті күшейту,  

креативті ойлау,  бизнес жоспар құрастыру және т.с. 

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе,  Риторика 

Постреквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың бьасындағы қазақ 

әдебиеті  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Бизнестің мінез-құлық, қарым-қатынас және жүйелік-әлеуметтік 

факторларын біледі. В) Іскерлік және кәсіпкерлік қызметте үш негізгі ұғымды (сыни позитивті, прагматикалық) 

қолданады C) Мақсат қою, нарықтық жағдайды бағалау, кәсіпкерлік пен бизнестің нәтижесін болжау 

мүмкіндігі болады. Д) Іскери қарым-қатынасты үлгілей және бағыттай алады. E) Осы саладағы технологиялар 

мен сараптамалық пікірлерді әрі қарай зерттейді. 
 

4.1 Модуль – Тіл білімі мен әдебиеттанудың теориялық және қолданбалы аспектілері 

 

Дублин дескрипторлары:(A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ежелгі дәуіржәне ХІХ ғасырға дейінгі әдебиет  

Бағдарлама авторы: г.ғ.магистрі Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге мектеп бағдарламасынан жалпы мәлімет қана берілген ежелгі сақ-

ғұн-түркілік әдеби мұраларымызды, олардан дамыған мемлекеттігіміздің дәуірлеген кездерінен, әйгілі ел 

билеушілеріміздің, ғұлама ғалымдардың, әлемге әйгілі ақындарымыздың әдебиеттегі ізінен біршама толық 

мәлімет беретін көне түркілік көркем сөзбен өрнектелген ой-жүйемізді, олардың тағылымдық қасиетін 

үғындыру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Пәнді игеру барысында студенттер әдебиетіміздің көне қатпары – сақ-ғұн-түрік 

дәуіріндегі үлгілерімен танысады. Түркі жұртының жазу-сызу, көне тарихи ескерткіштері, қала мәдениетінен 

тұратын түркі өркениеті болғандығына көз жеткізеді.  Ежелгі әдебиет үлгілерінің кейінгі қазақ қоғамымен 

байланысын, рухани өміріндегі орнын анықтайды. 

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Әдебиеттануға кіріспе,  Риторика 

Постреквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті, ХХ ғасырдың бьасындағы қазақ 

әдебиеті  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Қоғам, мемлекеттілік, халық, тобыр, тарихи тұлға, ел билігі, ел билеуші 

хан, хан сайлау мәселелері В.хорезматикалық, меритократия, майорат, мирасқорлық, шыңғысшылдық, ақ киізге 

көтеруді қарастыру С. фольклордың шағын түрлері, ертегі, мақал-мәтел, бата сөздер, жұмбақтар, аңыздар, 

батырлар жыры, қаралы өлең-жырлар, шешендік сөздер, тарихи жырлар, жырау поэзиясы, ақындар поэзиясы, 

жазба ақындар поэзиясы D.Бұрын қарастырылмай немесе біржақты қарастырылып келген әдебиеттің айтулы 
тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай білуі тиіс. Е.көркем шығарма тілі, 

образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 

Бағдарлама авторы: Қондыбай К.Ә., ф.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 
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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: Тілтану негіздері, Тіл біліміне кіріспе 

Постреквизиттері: Бағалаудың өлшемдік технологиялары, Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамын оқытуда оқушылардың коммуникативтік, 

тілдік, ақпараттық, және т.б. құзыреттіліктерін қалыптастырады; В. Студенттер тыңдалым, айтылым, оқылым, 

жазылым, тілдесім бойынша қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы пәнінен алған мәліметтерді, теориялық білімдерді 

игереді; С. Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, түрлі пікірлерді саралайды;  D.Өз пікірлерін дәлелдей 

алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде болады.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: ХІХ ғ. және ХХғ.басындағы қазақ әдебиеті тарихы 

Бағдарлама авторы: филолгия магистрі, аға оқытушы Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты:Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы 
өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын ашу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: XX ғ. бас. Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. XX ғ.б. кітап басу ісінің 

жандауы. Әдеби тілдің қалыптасуы барысындағы ой-пікірлер тартысы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. XX ғ. 

бас.негізі әдеби бағыттар. Діни-ағартушылық бағыттағы ақындар. Ағартушы-демократтық бағыттығы ақын-

жазушылар. Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар. Қазақ әдебиетіндегі «Алаш» идеясы. 1916 жылғы 

қозғалысқа байланысты әдебиет, т.б 

Пререквизиттері: Ежелгі дәуір әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы  қазақ әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ 

әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ әдебиеті,  Қазақ әдебиеті сынының тарихы, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А). Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті түсініктері, 

білімдері, біліктіліктері және дағдылары. В).Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, 
белгілі өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс; 

С).Әрқилы әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет 

қаламгерлердің шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс; Д).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: Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем және құрмалас сөйлем синтаксисі  

Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. филол.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем және құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде 

теориялық білім беру. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа 

зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер, 

зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп 

компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ 

синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін 

біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының  ғылыми 

жүейсін игереді. 

 

4.2 Модуль – Қазіргі қазақ тілі мен әдебиеттанудың негізгі аспектілері 
 

Дублин дескрипторлары:(А, В, С, D, Е) 

Пәнің атауы: Көне заман және хандық дәуір әдебиеті 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Тәшімбаева С.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: Жыраулық поэзияның көркемдік ерекшелігі, көрнекті өкілдері туралы ғылыми 

мағлұмат беру. Толғаулардың көркемдік ерекшелігі, құрылысы мен құрылымына талдау жасау арқылы 

ерекшеліктерін ажырату. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Асан қайғы (XV ғ.), Қазтуған жырау (XV ғ.),  Шәлгез Тіленшіұлы  (XV ғ. екінші 

жартысы – XVI ғ. бірінші жартысы), Доспамбет жырау (XVI ғ.), Жиембет жырау (XVII ғ.), Ақтамберді 
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Сарыұлы (XVIII ғ.), Үмбетей Тілеуұлы (XVIII ғ.), Бұқар жырау Қалқаманұлы, Көтеш ақын, Шал Құлекеұлы 

(XVIII ғ.)  

Пререквизиттер: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, 

Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А.Болашақ маман иелеріне жыраулық поэзияның ғылыми-теориялық 

жақтарын меңгерту; В.кәсіби қабілеттеріне бағыт-бағдар беру; 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 

 

Дублин дескрипторлары: (А, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы  

Бағдарлама авторы: Иманғазина А.А. ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Сөзжасам» бұрын өтілетін «Қазақ тілі грамматикасы» пәнінде баяндалып кететін 

ұғымдар мен категорияларды сөздің жасалу жолдары, жаңа сөз пайда болу қағидаларымен жан жақты терең 

қамтуға тиіс. 

Бұл пән бойынша мынадай манызды теориялық  және практикалық мәселелер қарастырылады: тілдің 

грамматикалық единицалары (морфема, сөз), тілдің грамматикалық құрылысы, негізгі грамматикалық ұғымдар 
(грамматикалық мағына, форма, категория, тәсілдер), сөздің тұлғалық құрамы (негізгі туынды сөз), 

қосымшалар (жұрнақ, жалғау), олардын түрлері, сөз, оның түрлері (жалан, күрделі) және сөздердің лексика- 

грамматикалық топтары. 

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 білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Кәсіби қазақ тілі 

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: ХІХ  ғасыр және 1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940 

жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр 

бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар 

қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. 
1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы 

серпінді кезең екені түсіндіріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі 

өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы 

әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің 

шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс. 

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,  

Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың 

айтулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің 

табиғатын аша біледі. В) Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі өкілдерінің 

шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.  С) Әрқилы әдебиет 
өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің 

шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша біледі. Д) Алған білімдерін теорияда пайдалана отырып, 

түрлі пікірлерді саралайды;  Е) Өз пікірлерін дәлелдей алатындай, соны өзгеге үйрете алатындай дәрежеде 

болады.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)  

Пәннің атауы: Қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем синтаксисі 

Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. филол.ғ.д., проф. 
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Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің жай және құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім 

беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа 

зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер, 

зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп 

компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні 

Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ 

синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін 

біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының  ғылыми 

жүейсін игереді. 

 

5.1 Модуль - Тіл білімі мен әдебиет тарихы мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (А,В, С,Д, Е)  

Пәннің атауы: Стилистика және тіл мәдениеті 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., доцент А.Қ. Айтбенбетова  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тіл мәдениеті мен стилистика туралы жүйелі теориялық білімді 

игеруді көздейді, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға  негізделеді. Бұл пәнді оқытуда студенттерге 
лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе функциональдық стильдер 

мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беріледі, кез-келген мәтіннің қай стильге 

жататынын ажырата білуге үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл мәдениеті туралы түсінік. Тіл мәдениетінің нысаны, сөз мәдениеті туралы 

ғылыми көзқарастар. Тіл мәдениетін оқытудыңмақсаты мен міндеттері. Тіл мәдениеті және сөз мәдениеті, 

сөйлеудің тиімділік теориясы. Стилистика, тіл мәдениеті сөз мәдениеті. Тіл теориясы ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тіл мәдениеті және стилистикасынигеру жолында студент өзінің 

білімін,стилистикалық талдау дағдысын, іскерлік қабілетін дамытып, ана тілінің қасиетін тереңінен таниды. В) 
Пәнді оқытуда студенттерге лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы 

меңгереді, С) функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім 

беріледі, Д) кез-келген мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйретеді. Е) Құрмалас сөйлемдерді 

толық талдай алатын болады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., АӨМУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты:Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасат-

пайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының 

көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық 
ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің  көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз 

өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті 

дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін 

айқындау. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті  

Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет 

пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер тақырып таңдау,  материал жинау,  конспекті жазуды меңгере 

біледі; В) ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С) ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, 

эстетикалық мазмұнын аша білуге  дағдыланады; Д) ақын-жазушылар шығармаларын талдаудағы оның 
табиғатын біледі. Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсету 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы:  ф.ғ.к., АӨУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән студенттердің әдеби тілдің және әдебиет танудың, ғасырлар 

тоғысындағы әдеби процесстерінің дамуындағы теориялық проблемалармен таныстырады, қазақ прозасындағы 

жанрлық өзгерістердің ерекшеліктері, әдеби туындының құрылымы, проза поэтикасының идеялық-көркемдік 

перспективаларын түсіну туралы мағлұмат береді. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің 

тарихындағы көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті  

Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет 

пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А)Қазақ әдебиетінің кеңінен зерттелуіне ықпал еткен ғылыми еңбектермен 

таныстыру;В)әдебиетіміздегі ақтаңдақ беттерін толтыруға ықпал етеді. С)Бұл пән жоғары кәсіби білім беруде 

өзіне дейінгі халық ауыз әдебиеті; D)ХХ ғасыр әдебиеті, әдебиет теориясы; Е)әдебиеттану ғылымына кіріспе 
секілді пәндермен жалғастықта оқытылады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О. филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімі түсінігі, тіл білімі салалары, жазу, оның түрлері, орфография мен 

орфоэпия, лексикология, фонетика, морфология, синтаксис мәселелері, тілдерді классификациялау жөнінде 

білім беруді көздейді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімінің негізгі ұғымдарымен танысыру; тіл білімінің салалары, олардың 

нысаны мен мақсаты туралы білімді меңгерту; тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды ажырату; тілдердің 

жіктелу, жіктеу принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игерту; студенттерлі тіл білімінің 

салаларына сай  ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасау. 
Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті 

Постреквизиттері: Түркі филологиясына кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 

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. Д. Қазақ тілінің 

орфографиялық,орфоэпиялық заңдылықтарын меңгереді. Е.Тіл білімінің терминдерімен танысып, олардың 

салаларын сипаттай біледі.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнің атауы Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 
Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ  халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.),Кеңес дәуіріндегі әдебиет, Қазіргі 

әдеби процесс 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В)өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С)өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D)композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

5.2 Модуль - Қазақ әдебиетінің даму кезеңдері мен тіл білімі негіздері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жұбановтану 

Бағдарлама авторы: г.ғ.м., аға оқытушы Ә.Ж.Ұлықпанова 

Курсты оқытудың мақсаты: Құдайберген Қуанұлы Жұбановтың фольклор мен әдебиетті зерттеген бай 

қазынасын жан-жақты ашып көрсетіп, салыстырмалы тұрғыда ғылыми сараптама жасалады. Фольклористика 
мен әдебиет тарихын зерттеудегі алар орнын атақтау, қосқан үлес-салмағын айқындау бағытын студенттерге 

оқыту. Жұбановтанудың түрлі кезеңдерінде айтылып жүрген ой-пікірлер мен ғылыми тұжырымдамаларды 

сарапқа салып, зерттеудегі жаңа бағыт-бағдарға сай талап тұрғысынан қарастыру мақсат етіледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қ.Жұбановты фольклор мен әдебиет зерттеушісі ретінде танытатын «Абай – қазақ 

әдебиетінің классигі», «Қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы жайлы», «Мұра-хаттар. Түрки 

әдебиеттер тілінің танымы» атты ірі зерттеу еңбектері туралы, ғалымның абайтанудағы, яссауйтанудағы өзіндік 

орны, оның фольклор мұраларын жинаушы  және әдебиет зерттеушісі ретінде танытатын сан-салалы зерттеу 

еңбектерді қамтиды. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті 
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Постреквизиттері: ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, 

Қазіргі әдеби процесс  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қ.Жұбановты фольклор мен әдебиет зерттеушісі ретінде танытатын «Абай 

– қазақ әдебиетінің классигі», «Қазақ музыкасындағы күй жанрының пайда болуы жайлы», «Мұра-хаттар. 

Түрки әдебиеттер тілінің танымы» атты ірі зерттеу еңбектерін оқып-білу, В) профессор Жұбанов құдайберген 

Қуанұлының абайтанудағы, яссауйтанудағы өзіндік орнына баға беру, С) фольклор жинаушысы және әдебиет 

зерттеушісі ретінде тани білетін танымдық-білік қасиеттерін қалыптастыру. Д) Қ.Жұбановтың этнографиялық 

суреттерге құрылған «Жайлауда», «Наурыз құтты болсын», «Ауылға хат», «Жаңа рамазан батасы» өлеңдерін, 
«Төрт қызық, мың бейнет, жарық ғұмыр памфлеті, «Таңжарықтың қуанышы» әңгімесі мен  «Біз де ұлт театрына 

қарай маңдайладық», т.б. драмалық шығармаларға берген бағалы пікірлерін меңгеру, Е) қазақ баспасөзінің 

қалыптасуына негіз болған мақалалары туралы білімді меңгереді. 

 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауыТәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудыі мақсаты: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі 

заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу  үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және 

практикалық негізін ескеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін 
айқындау;ХХ ғасырдың 40-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру; 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті  

Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет 

пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен 

оның рухани-эстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; В) осы дәуірдегі қазақ әдебиеті шығармаларының 

баяндаушылық ерекшеліктерімен таныстырып, теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау 

дағдыларын қалыптастыру; С) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі 

заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу; Д) студенттердің арнайы дайындығының теориялық және 

практикалық негізін ескеру; Е) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін 

айқындау. 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: ХХғ. ІІж қазақ әдебиетінің тарихы (1960-1990жж.) 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман әдебиетінің 

жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және практикалық негізін 

ескеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау; ХХ 

ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру; 

Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ 

әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.) 
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен оның рухани-

эстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; В) қазіргі қазақ әдебиеті шығармаларының баяндаушылық 

ерекшеліктерімен таныстырып, С) теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау дағдыларын 

қалыптастыру; Д) Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау; Е) Қазіргі қазақ 

әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тіл білімінің өзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы: филол.ғ.д., профессор Тектіғұл Ж.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: лингвистикалық пәндер жүйесіндегі тіл білімінің жаңа бағыттарын анықтау; 

ғылым салаларымен байланысын ашып көрсету; пәнге байланысты ғылыми әдебитеттермен таныстыру; тілдің 
терең мазмұндық құрылымын тануға, тілдің ұлттық табиғатын, ұлт өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан 

сараптауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі жаһандану үдерісі ғылым салаларының тоғысуы мен бірігуіне ғана ықпал 

етпей, сонымен қатар тың ғылыми салалардың қалыптасуы мен дамуына да әсер етті. Жаңа бағыттағы 

лингвистика – тіл білімінің қоғамдық-әлеуметтік орны мен рөлінің күшеюіне орай, адамзаттың ой мен тіл, сана 

мен сөйлеу, ым-қимыл, таным мен тілдік қарым-қатынас үдерістерінің бірлескен әрекеті нәтижесінде тілші-

ғалымдар алдына жаңа идея, тың ізденісті қажет еткен сала. Курстың мақсаты – тіл біліміндегі ақпараттық, 

танымдық, психо-әлеуметтік теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі 

қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін, зияткерлігі мен жан-жақтылығын кеңейту. 
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Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, Лингвистика. 

Постреквизиттері:  Тілтаным теориясы, Синтагма және семантика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі оқу материалдарын түсіну; В) тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру;  С) тілдің терең мазмұндық құрылымын тану, Д)  тілдің ұлттық табиғатын тану, Е) ұлт 

өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан сараптауға үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары:(A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ұлттық әдебиеттанудың теориялық негіздері 
Бағдарлама авторы:  ф.ғ.д., АӨУ профессоры А.Ш.Пангереев 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық әдебиеттану негіздері әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшеліктері мен даму 

заңдылықтарын, көркемдік әдіс, стиль, жанр мәселелерін т.б. қарастыруды; әдеби творчествоның табиғаты мен 

қоғамдық функциясын зерттеу мен талдаудың методикасы мен методологиясын айқындауды; жазушының өмір 

шындығын образды түрде бейнелеу ерекшеліктерін; шығарманың әдеби-көркемдік құрылымын, әдеби процесті 

қарастыруды; әдеби өмірдің жалпы заңдылықтарын; алдымен жазушылардың творчествосын зерттеумен 

айналысуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әдебиеттану ғылымы қалыптасуының дамуын, оның негізгі кезеңдерін, 

концепциялары мен қазіргі заманғы үрдістерін; әдебиеттін өнердің түрі ретінде ерекшелігін және оның жалпы 

ерекшеліктерін; адамның жеке және қоғамдық өміріндегі әдебиеттің алатын орнын, көркем әдебиеттің танып-

білерлік, сезім әрекетіне бой алдырғыш және творчестволық-жасампаздық табиғатын; көркем, әдеби образдар 

ерекшелігін, көркем әдеби творчествоның тұрақты типологиялық бір түрін; авторлық сезім әрекетіне бой 
алдырғыш түрлерін немесе мазмұн түрлерін батырлық, идиллиялық, сентиментальдық, романтикалық, 

трагедиялық, күлдіргі түрлерін, әдеби жанрлар мен олардың түрлерін; әдеби дамудың нақты тарихи формалары 

мен оның заңдылықтарын: жазушының творчестволық даралығын, көркем шығарманың біртұтастығын, 

көркемдік жүйелерді, творчестволық әдістерді, әдеби бағыттарды, ағымдарды, стильдерді талдайды. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Әдеби шығармашылық, Әдебиет теориясы, Қазақ әдебиеті сынының тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттер алған білімдерін көркем әдебиеттерді талдаған кезде 

қолданады; В) жазушылар творчествосын, әдеби бағытты, көркем әдісті, стильді меңгереді; С) әдеби процестің 

нақты кезеңдерін үйренеді; Д) әлемдік әдебиеттің қазіргі заманғы құбылыстарын (модернизм, постмодернизм) 

талдай алады; Е) комплексті талдау түрлерін меңгереді. 

 

6В02304 – Филология 

 

3 курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер циклі/ 
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Пәндер коды Пәндер атауы 

С
е
м

е
ст

р
 

К
р

е
д

и
т
 с

а
н

ы
 

Қ
Р

/E
C

T
S

 
9. Модуль - Абайтанудың өзекті мәселелері , 15 академиялық кредит 

БП ЖК AT 2217 Абайтану 5 5 

БП  Өндірістік практика 6 5 

10.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және тіл білімі мәселелері, 15 академиялық кредит (Білім траекториясы 

:қазақ филологиясы) 

БП ТК KSS 3201 Құрмалас сөйлем синтаксисі 5 5 

КП ТК ZhTB 3302 Жалпы тіл білімі 6 5 

КП ТК GL 3303 Гендерлік лингвистика  6 5 

10.2 Модуль - Жалпы тіл білімі және журналистика түрлері, 15 академиялық кредит (Білім 

траекториясы :журналистика) 

БП ТК KST 3201 Құрмалас сөйлем теориясы 5 5 

КП ТК TBOM 3302 Тіл білімінің өзекті мәселелері 6 5 

КП ТК TRG 3303 Телерадиожурналистика 6 5 

10.3 Модуль - Тіл білімі және құжаттану мәселесі, 15 академиялық кредит (Білім траекториясы :қазақ 

және қытай тілдерінде құжат жүргізу) 

БП ТК SS 3201 Семантикалық синтаксис 5 5 

КП ТК TBT 3302 Тіл білімі тарихы 6 5 

КП ТК KT 3303 Құжаттану 6 5 

11.1 Модуль - Қазақ әдебиеті мәселелері, 15 академиялық кредит (Білім траекториясы :қазақ 

филологиясы) 

КП ТК КАT 3304 ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы 5 5 

БП ТК КАT 3205 ХХ ғ. ІІ ж. қазақ әдебиетінің тарихы (1940-1980жж.)  6 5 
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БП ТК KKA 3206 Қазіргі қазақ әдебиеті 6 5 

11.2 Модуль -  Әдебиет және жанрлар тарихы, 15 академиялық кредит (Білім траекториясы 

:журналистика) 

КП ТК КАT 3304 1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы 5 5 

БП ТК КDA 3205 Кеңес дәуіріндегі әдебиет 6 5 

БП ТК TKA 3206 Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 6 5 

11.3 Модуль – Қазіргі әдеби процесс, 15 академиялық кредит (Білім траекториясы :қазақ және қытай 

тілдерінде құжат жүргізу) 

КП ТК AA 3304 Алаш әдебиеті 5 5 

БП ТК 
UOSSKZhKAT  

3205 

Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ 

әдебиетінің тарихы 
6 5 

БП ТК KDKAT 3206 Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы 6 5 

12.1 Модуль - Қазақ әдебиетінің даму кезеңдері, 20 академиялық кредит (Білім траекториясы :қазақ 

филологиясы) 

БП ТК AD 3207 Аймақтық әдебиеттану 5 5 

КП ТК KD 3308 Қазақ драматургиясы 5 5 

КП ТК KKL 3309 Қазіргі қазақ лирикасы 5 5 

КП ТК KATP 3310 Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 6 5 

12.2 Модуль -  Әдебиетжәне журналистика тарихы, 20 академиялық кредит (Білім траекториясы 

:журналистика) 

БП ТК ZhT 3207 Журналистика тарихы 5 5 

КП ТК POKGSh 3308 Публицистика өнері және қазіргі газет жанрлары 5 5 

КП ТК ShZh 3309 Шетел журналистикасы 5 5 

КП ТК IZh 3310 Интернет-журналистика 6 5 

12.3 Модуль – Қытай тілі мен әдебиетінің негізгі мәселелері, 20 академиялық кредит (Білім 

траекториясы :қазақ және қытай тілдерінде құжат жүргізу) 

БП ТК KKSA 3207 Қазақ және қытай салыстырмалы әдебиеттануы 5 5 

КП ТК KTTS 3308 Қытай тілін тыңдау және сөйлеу 汉语听说 5 5 

КП ТК KKL 3309 Кәсіби қытай тілі专业汉语、 5 5 

КП ТК ATP 3310 Аударма теориясы мен практикасы 翻译理论与实践 6 5 

 

9. Модуль - Абайтанудың өзекті мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Абайтану 

Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш. ф.ғ.д., АӨУ профессоры 

Курсты оқытудың мақсаты: «Абайтану» курсын игеру барысында алған білімдерін толықтырып, 

абайтанудың басты салалары (зерттелу тарихы, текстология, ойшылдығы, дүниетанымы) бойынша үлы ақын 

талантының танымдық және тәрбиелік мәніне тереңірек үңілуге жол ашады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Абайтану – қазақ әдебиетану ғылымының саласы. Абайтану кемеңгер ақынның 

өмірі мен шығарма-шылық өнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық көзқарасы, қазақ поэзиясындағы өлең 

жүйесін, ақын-дық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтиды 
Пререквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиеті сынының тарихы, ХХ ғасырдың ІІ ж. әдебиет   

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А).Пәнді игеру барысында студенттер ұлы ақын әдеби мұрасын жинақтау, 

оның басылым көру, зерттелуімен, абайтанудың қалыптасу жолымен танысады. В). Абайтанудың әр саласы 

бойынша проблемалары мен жаңалықтарына назар аударады. С).Абайтану бойынша ғылыми зерттеу 

жұмыстарына машықтанады. Д).Бұрынғы және соңғы кездегі Е).Абай мұрасына, дүниетанымына теріс 

көзқарастармен танысады, Абайтануды таза сақтау, дұрыс насихаттау жолдарын игереді. 

 

10.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және тіл білімі мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем синтаксисі 
Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ. филол.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа 

зерттеулердің нәтижелері,жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер, 

зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп 

компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні 



250 

Постреквизиттері: Жалпы тіл білімі, Қазақ тілінің тарихи грамматикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Тіл білімінің жаңа салалары мен бағыттары туралы үйренеді. В. Қазақ 

синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. С. Тіл білімінің негізгі салаларының жіктелімін 

біледі, ғылымдағы жаңа терминдермен таныс болады. D. Қазақ стилистикасының, грамматикасының  ғылыми 

жүейсін игереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі 
Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О. филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімі түсінігі, тіл білімі салалары, жазу, оның түрлері, орфография мен 

орфоэпия, лексикология, фонетика, морфология, синтаксис мәселелері, тілдерді классификациялау жөнінде 

білім беруді көздейді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімінің негізгі ұғымдарымен танысыру; тіл білімінің салалары, олардың 

нысаны мен мақсаты туралы білімді меңгерту; тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды ажырату; тілдердің 

жіктелу, жіктеу принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игерту; студенттерлі тіл білімінің 

салаларына сай  ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасау. 

Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті 

Постреквизиттері: Түркі филологиясына кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 

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. Д. Қазақ тілінің 

орфографиялық,орфоэпиялық заңдылықтарын меңгереді. Е.Тіл білімінің терминдерімен танысып, олардың 

салаларын сипаттай біледі.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)  

Пәннің атауы: Гендерлік лингвистика 

Бағдарлама авторы:  ф.ғ.д., АӨУ профессоры Г.Т.Шоқым   

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерді тіл білімінің гендерлік бағытының басты-басты теориялық 

қағидаларымен, тұжырымдарымен таныстыру, гендерлік лингвистиканың тіл ғылымында алатын орны, 

зерттелуі, қалыптасуы жөнінде мағлұмат беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Гендерлік лингвистика ғылымының мән-жайымен, басты қағидаларымен, 
тұжырымдарымен таныстыру. Гендерлік лингвистиканың тіл ғылымында алатын орны зерттелуі, қалыптасуы 

жөнінде мәлімет беру. 

Пререквизиттері: Жұбановтану, Қазақ терминологиясы мәселелері 

Постреквизиттері:  Когнитивтік лингвистика, Психолингвистика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Тіл білімінің гендерлік лингвистикалық ерекшеліктерін біледі, ғылыми 

сипаттама береді. В). Гендерлік лингвистика  заңдылықтарын және зерттеу әдіс-тәсілдерін меңгереді. С). Тілдің 

әлеуметтік жіктелуі мен қоғамның жыныстық жіктелуінің өзара байланысын теориялық тұрғыдан негіздейді. 

Д). Гендердің философиялық, әлеуметтік мәселелері, гендердің әлемдік тілдер мен мәдениеттерде алатын 

орнын анықтай алады. Е). Ерлер мен әйелдердің түрлі қарым-қатынастағы сөз саптау (тілдік, бейтілдік) 

ерекшеліктерін, тілді игерудегі гендердің рөлін түсіндіре алады.  

 

10.2 Модуль - Жалпы тіл білімі және журналистика түрлері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Құрмалас сөйлем теориясы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.д., АӨУ профессоры К.Қ.Садирова 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ тілінің құрмалас сөйлем жүйесі жөнінде теориялық білім беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тіл біліміндегі құрмалас сөйлемдер мәселелеріне арналған жаңа 

зерттеулердің нәтижелері, жалпы тіл біліміндегі теориялық тұжырымдамалар қамтылады. Құрмалас сөйлемдер, 

зерттелуі. Құрмалас сөйлем түрлері. Салалас құрмалас сөйлемдер. Сабақтас құрмалас сөйлемдер. Көп 

компонентті құрмалас сөйлемдер. Көп бағыныңқылы құрмалас сөйлемдер. Аралас құрмалас сөйлемдер. Мәтін. 

Пререквизиттері:  Қазіргі қазақ тілінің жай сөйлем синтаксисі, Әлеуметтік лингвистика 

Постреквизиттері: Стилистика және тіл мәдениеті, Түркі тілдер синтаксисінің зерттелуі 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А). Қазақ синтаксисінің салаларының ғылыми негіздемесін меңгереді. В). 

Қазақ тілі синтаксисінің жіктелімін біледі. С). Құрмалас сөйлем теориясындағы негізгі тұжырымдарды игереді. 

Д).Құрмалас сөйлемнің жіктелу ұстанымдары мен жіктемесін меңгереді. Е). Құрмалас сөйлем компоненттері 

синтетикалық, аналитикалық тәсілдермен байланысын талдау дағдысы қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тіл білімінің өзекті мәселелері 

Бағдарлама авторы:  филол.ғ.д., профессор Тектіғұл Ж.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: лингвистикалық пәндер жүйесіндегі тіл білімінің жаңа бағыттарын анықтау; 
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ғылым салаларымен байланысын ашып көрсету; пәнге байланысты ғылыми әдебитеттермен таныстыру; тілдің 

терең мазмұндық құрылымын тануға, тілдің ұлттық табиғатын, ұлт өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан 

сараптауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі жаһандану үдерісі ғылым салаларының тоғысуы мен бірігуіне ғана ықпал 

етпей, сонымен қатар тың ғылыми салалардың қалыптасуы мен дамуына да әсер етті. Жаңа бағыттағы 

лингвистика – тіл білімінің қоғамдық-әлеуметтік орны мен рөлінің күшеюіне орай, адамзаттың ой мен тіл, сана 

мен сөйлеу, ым-қимыл, таным мен тілдік қарым-қатынас үдерістерінің бірлескен әрекеті нәтижесінде тілші-

ғалымдар алдына жаңа идея, тың ізденісті қажет еткен сала. Курстың мақсаты – тіл біліміндегі ақпараттық, 
танымдық, психо-әлеуметтік теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі 

қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін, зияткерлігі мен жан-жақтылығын кеңейту. 

Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, Лингвистика. 

Постреквизиттері:  Тілтаным теориясы, Синтагма және семантика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі оқу материалдарын түсіну; В) тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру;  С) тілдің терең мазмұндық құрылымын тану, Д)  тілдің ұлттық табиғатын тану, Е) ұлт 

өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан сараптауға үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Телерадиожурналистика 

Бағдарлама авторы:  магистр оқытушы Нурмаганбетова Г.Б.  

Курсты оқытудың мақсаты: Журналистиканың ерекшелік сипаттарымен, телерадионың пайда болуымен 
және хабар таратудың дамуымен, Қазақ телерадиосының өсу кезеңдерімен, жұмыс істеу әдістерімен, 

телерадиохабар әзірлеудің шығармашылық процесімен, жанрларымен және пішіндерімен, 

телерадиожурналистің еңбек қатынасын реттейтін кәсіби-этикалық ережелері және қағидаларымен, 

радиожурналистиканың қазіргі теориялық мәселелерімен таныстырудың тәсілдерін және қазіргі ғылыми 6 

парадигманың және оның даму динамикасы, зерттеулердің әдіснамалық принциптері мен әдістемелік тәсілдерін 

игергендігін көрсете алады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ақпарат пен ақпараттық технологиялар ғарыштық жылдамдықпен дамыған қазіргі 

шақта бұқаралық ақпарат құралдарының да қоғам өміріндегі маңызы жыл өткен сайын артып келеді. 

Студенттерді тележурналистиканың ерекшелік сипаттарымен, телерадионың пайда болуымен және хабар 

таратудың дамуымен, Қазақ телерадиосының өсу кезеңдерімен, жұмыс істеу әдістерімен, телерадиохабар 

әзірлеудің шығармашылық процесімен, жанрларымен және пішіндерімен, телерадиожурналистің еңбек 
қатынасын реттейтін кәсіби-этикалық ережелері және қағидаларымен, радиожурналистиканың қазіргі 

теориялық мәселелерімен таныстырудың тәсілдерін үйрету 

Пререквизиттері: Журналистік шеберлік, «Отандық және шетелдік баспа ісі. ", "Журналистикаға кіріспе". 

Постреквизиттері: Қазақ журналистикасының тарихы, «Отандық және шетелдік баспа ісі. ". 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Журналистика ның негізгі ерекшеліктері ажыратып, әдебиет теориясының 

жанрлық түрлері бойынша терминдердің анықтамасы мен қолданысын мысалдар келтіре отырып түсінеді; В) 

алдыңғы қатарлы білім элементтерін түсінеді, көрсете біледі; С) оны кәсіби деңгейде қолданады;  Д) 

филологиядағы озық ғылыми нәтижелерді игеріп, Е) ақпараттық коммуникациялық технологияларды өзінің 

кәсіби қызметінде еркін қолданады. 

 

10.3 Модуль - Тіл білімі және құжаттану мәселесі 
 

Пәннің атауы: Cемантикалық синтаксис 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.д., АӨУ профессоры К.Қ. Садирова 

Курсты оқытудың мақсаты: семантикалық синтаксистің зерттеу пәні мен әдістерін, негізгі ұғымдарын игерту 

Пәннің қысқаша мазмұны: синтаксистің бір бөлігі, ол сөйлемнің құрылымдық элементтермен мағыналық 

толықтырылу заңдылықтарын зерттейді. Синтаксистік құрылымдардың грамматикалық мағынамен 

толықтырылу мәселелері  Ш.Балли, Э.Бенвениста, Т.Н. Шмелева, Е.В. Падучева, Г.А. Золотова және өзге де 

синтаксисті зерттеушілер еңбектерінде көрініс тапқан. Семантикалық синтаксистің жеке ғылым ретінде 

қалыптасуы «тілдегі адам» мәселесіне көңіл аударуға байланысты туындады. Негізгі ұғымдары: айтылым 

теориясындағы модус түсінігі, модус категориясы, модустық мәннің берілу жолдары, семантикалық-

синтаксистік трансформация категориясы.  

Пререквизиттері: Гендерлік лингвистика, Әлеуметтік лингвистика 
Постреквизиттері: Стилистика және тіл мәдениеті, Грамматика тарихы мен теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)курс мазмұнын игеру арқылы студенттер мынадай білім мен білік, 

дағдыларды игереді: В)семантикалық синтаксистің теориялық мәселелерін түсінеді, сөйлемдердің 

семантикасына талдау жасайды. С) құрылымдық элементтерін семантикалық синтаксис тұрғысынан сипаттай 

біледі. Д) түркі халықтарының этникалық құрамы мен құрылымы туралы мәлімет бере отырып, олардың тарихи 

дамуын тіл тарихымен байланыстыра анықтай білуді және қолдануды меңгереді; Е) тілдік сабақтастықтың 

тарихи сырын анықтай білуге, салыстыра анықтауды игеруге дағдыланады. 
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Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тіл білімі тарихы 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О. филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімі тарихы түсінігі, тіл білімі салалары, жазу, оның түрлері, орфография 

мен орфоэпия, лексикология, фонетика, морфология, синтаксис мәселелері, тілдерді классификациялау жөнінде 

білім беруді көздейді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімінің тарихына үңілу, негізгі ұғымдарымен таныстыру; тіл білімі 

тарихының негізгі кезеңдері мен бағыттарына тоқталып, тіл білімінің салалары, олардың нысаны мен мақсаты 
туралы білімді меңгерту; тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды ажырату; тілдердің жіктелу, жіктеу 

принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игерту; студенттерлі тіл білімінің салаларына сай  

ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасау. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Түркі филологиясына кіріспе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі оқу материалдарын түсіну; В) тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру; С) тілдің терең мазмұндық құрылымын тану, Д) тілдің ұлттық табиғатын зерделеу;  Е) ұлт 

өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан сараптауға үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Құжаттану 

Бағдарлама авторы: Күштаева М.Т., филол.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: «Құжаттану»  ғылыми пән ретінде таңдау компонеті болып енгізілу себебі 

аймақтанушы мамандарға құжаттардың құрастырылуы мен құжат түрлері жөнінде білім беру мақсатымен 

байланысты 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Құжат», «құжаттану» ұғымын ажырату; Құжаттану объектісін айқындап, 

құжаттануды зерттеудің теориялық және қолданбалы бағыттары жөнінде түсінік беру; «Ақпарат» ұғымын 

айқындау, ақпарат басқару шешімдерін қабылдаудың негізі, құжат ақпараттың материалдық тасушылары 

жөнінде ұғымдарын қалыптастыру. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі морфологиясы, Кәсіби бағытталған шет тілі 

Постреквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Семантикалық сентаксис 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)«Құжат», «құжаттану» ұғымын, құжаттану объектісін меңгереді.В) 

Құжаттануды зерттеудің теориялық және қолданбалы бағыттарын игереді.  С) Ақпарат басқару шешімдерін 
қабылдаудың негіздерін біледі. Д) Құжаттардың қызметін, құжаттарды жіктеу ұстанымдарын, түрлерін, әр 

құжаттың деректемелерін, Е) оларды рәсімдеу ерекшеліктерін игереді. 

 

11.1 Модуль - Қазақ әдебиеті мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: филолгия магистрі, аға оқытушы Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы 

өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын ашу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: XX ғ. бас.Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. XX ғ.б. кітап басу ісінің жандауы. 
Әдеби тілдің қалыптасуы барысындағы ой-пікірлер тартысы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. XX ғ. бас. негізі 

әдеби бағыттар. Діни-ағартушылық бағыттағы ақындар. Ағартушы-демократтық бағыттығы ақын-жазушылар. 

Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар. Қазақ әдебиетіндегі «Алаш» идеясы. 1916 жылғы қозғалысқа 

байланысты әдебиет, т.б 

Пререквизиттері: Ежелгі дәуір әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті, ХІХғасырдағы қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ әдебиеті,  Қазақ әдебиеті сынының тарихы, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті түсініктері, 

білімдері, біліктіліктері және дағдылары.  В) Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігіна жыратып, 

белгілі өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс; С) 

Әрқилы әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің 

шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс; Д) Бұрын қарастырылмай немесе бір жақты 

қарастырылып келген әдебиеттің айтулы тұлғаларының шығармашылығын бүгінгі көзқарас тұрғысын бағалай 
білуі тиіс.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: ХХғ. ІІж қазақ әдебиетінің тарихы (1940-1980жж)  

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі заман әдебиетінің 

жанрлық түрлерін зерделеу  үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және практикалық негізін 

ескеру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау; ХХ 

ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру; 

Пререквизиттері: Әдебиет теориясы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. басындағы қазақ 

әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қазіргі қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен оның рухани-

эстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; В) қазіргі қазақ әдебиеті шығармаларының баяндаушылық 

ерекшеліктерімен таныстырып, С) теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау дағдыларын 
қалыптастыру; Д) Қазіргі қазақ әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау; Е) Қазіргі қазақ 

әдебиеті атты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты:Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасат-

пайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының 

көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық 

ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің  көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз 

өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті 
дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін 

айқындау. 

Пререквизиттері: ХҮ-ХҮІІІ ғғ қазақ әдебиетінің тарихы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. 

басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студенттер тақырып таңдау,  материал жинау,  конспекті жазуды меңгере 

біледі; В) ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С)ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, 

эстетикалық мазмұнын аша білуге дағдыланады; Д)ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның 

табиғатын біледі. Е)Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра 

алады. 
 

11.2 Модуль -  Әдебиет және жанрлар тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: 1900-1940 жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940 

жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр 

бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар 

қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. 

1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы 
серпінді кезең екені түсіндіріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі 

өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы 

әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің 

шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс. 

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,  

Постреквизиттері:Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың 

айтулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің 

табиғатын аша біледі. В) Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратады, С) белгілі 

өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.  Д) Әрқилы 

әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің 
шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша біледі; Е)Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет 

тарихымен байланыстырып салыстыра алады.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Кеңес дәуіріндегі әдебиет 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Мемлекеттік стандарт пен типтік бағдарламаға сәйкес белгіленді. 1900-1940 

жылдар аралығындағы басындағы қазақ әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың сан ғасыр 

бойына жинаған рухани-көркемдік, тарихи-әдеби мұралары мен, қазақ әдебиетінде ерен еңбегі бар 
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қаламгерлерді терең, жан-жақты таныстыру. Тарихи уақыт пен әдеби прцесс қатар, бірлікте қарастырылады. 

1900-1940 жылдар аралығындағы әдебиет тарихындағы ең елеулі, маңызды, қазақ оқу-ағарту құбылысындағы 

серпінді кезең екені түсіндіріледі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, белгілі 

өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс. Әрқилы 

әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдеби қаламгерлердің 

шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс. 

Пререквизиттері: Халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуір әдебиеті, Хандық дәуірдегі әдебиет,  
Постреквизиттері: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті, Әдеби ағымдар мен бағыттар, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың 

айтулы өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің 

табиғатын аша біледі. В)Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажырату С) белгілі өкілдерінің 

шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралай алады.  Д)Әрқилы әдебиет 

өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару Е) ілгерішіл әдебиет қаламгерлердің 

шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін аша біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнніңатауы: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың імақсаты: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі 
заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және 

практикалық негізін ескеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін 

айқындау; ХХғасырдың 40-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру; 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті 

Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет 

пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен 

оның рухани-эстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; В) осы дәуірдегі қазақ әдебиеті шығармаларының 

баяндаушылық ерекшеліктерімен таныстырып, теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау 

дағдыларын қалыптастыру; С) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі 
заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу; Д) студенттердің арнайы дайындығының теориялық 

жәнепрактикалық негізін ескеру; Е) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін 

айқындау. 

 

11.3 Модуль – Қазіргі әдеби процесс 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Алаш әдебиеті 

Бағдарлама авторы: филолгия магистрі, аға оқытушы Жұмағалиева Р.Р. 

Курсты оқытудың мақсаты: Аталмыш кезеңдегі түрлі әдеби ағымдар мен бағыттардың, олардың айтулы 

өкілдерінің шығармашылығын түбегейлі қарастыру арқылы «алтын ғасыр» аталған әдебиеттің табиғатын ашу. 
Пәннің қысқаша мазмұны: XX ғ. бас. Қазақстандағы оқу-ағарту мәселелері. XX ғ.б. кітап басу ісінің 

жандауы. Әдеби тілдің қалыптасуы барысындағы ой-пікірлер тартысы. Тіл шұбарлануына қарсы күрес. XX ғ. 

бас.негізі әдеби бағыттар. Діни-ағартушылық бағыттағы ақындар. Ағартушы-демократтық бағыттығы ақын-

жазушылар. Азатшыл бағыттағы ақын-жазушылар. Қазақ әдебиетіндегі «Алаш» идеясы. 1916 жылғы 

қозғалысқа байланысты әдебиет, т.б 

Пререквизиттері: Ежелгі дәуір әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы  қазақ әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ 

әдебиеті 

Постреквизиттері: Қазіргі қазақ әдебиеті,  Қазақ әдебиеті сынының тарихы, Әдебиет теориясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Пәнді оқып үйрену нәтижесінде студенттің меңгеруге тиісті түсініктері, 

білімдері, біліктіліктері және дағдылары. В) Әдеби бағыттардың ерекшеліктері мен ортақ бірлігін ажыратып, 

белгілі өкілдерінің шығармашылығы арқылы творчестволық жетістіктер мен кемшіліктерді саралауы тиіс; 

С)Әрқилы әдебиет өкілдерінің шығармашылық лабораториясына бару арқылы ілгерішіл әдебиет 
қаламгерлердің шығармашылықтарындағы басты жетістіктерін ашуы тиіс; Д)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), 

Пәнің атауы Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960) 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева  

Курсты оқытудың мақсаты: Бұл пән студенттердің әдеби тілдің және әдебиет танудың, ғасырлар 

тоғысындағы әдеби процесстерінің дамуындағы теориялық проблемалармен таныстырады, қазақ прозасындағы 
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жанрлық өзгерістердің ерекшеліктері, әдеби туындының құрылымы, проза поэтикасының идеялық-көркемдік 

перспективаларын түсіну туралы мағлұмат береді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің 

тарихындағы көрнекті өкілдерінің шығармашылығымен таныстыру. 

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі  қазақ әдебиетінің 

тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет, Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А)Шығыстың классикалық әдебиетінің қазақ сахарасына кеңінен таралуын 
игілікті еңбек еткендері ғылыми-зерттеу;В)әдебиетіміздегі ақтаңдақ беттерін толтыруға ықпал етеді. С)Бұл пән 

жоғары кәсіби білім беруде өзіне дейінгі халық ауыз әдебиеті; D)ХХ ғасыр әдебиеті, әдебиет теориясы; 

Е)әдебиеттану ғылымына кіріспе секілді пәндермен жалғастықта оқытылады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы:  Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты:Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасат-

пайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының 

көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық 

ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің  көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз 
өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті 

дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін 

айқындау. 

Пререквизиттері: ХҮ-ХҮІІІ ғғ қазақ әдебиетінің тарихы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. 

басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер тақырып таңдау,  материал жинау,  конспекті жазуды меңгере 

біледі; В) ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С) ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, 

эстетикалық мазмұнын аша білуге  дағдыланады; Д) ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның 

табиғатын біледі. Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсете 
алады. 

 

12.1 Модуль -  Қазақ әдебиетінің даму кезеңдері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Аймақтық әдебиеттану 

Бағдарламаавторы: ағаоқытушы, магистр А.Ж.Ұлықпанова 

Курсты оқытудың мақсаты: Ақтөбе өңірінен шыққан әдебиет өкілдерінің өмірі, шығармалары туралы 

мәлімет беру. Ел арасында жүрген ғылыми деректерді жинап, зерттеп жүрген зерттеуші-ғалымдар еңбегімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аймақтық әдебиеттану пәні бойынша бұл жұмыс бағдарламасынан Сіз өз 
бетіңізше орындайтын тапсырмалар легін, негізгі және қосымша әдебиеттердің тізімін, оқылатын пәннің 

мақсат-міндеттерін, жалпы пәннің мазмұнына қатысты деректердің бәрін ала аласыз. 

Пререквизиттері: Қазақ  халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі  қазақ әдебиетінің 

тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы  

Постреквизиттері: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-

1960), ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Аймақтық әдебиеттану өкілдерімен танысады. Шығармаларының 

көркемдік ерекшеліктерін талдап үйренеді. В).Шығармашылық қабілеттерін дамытады, шешендікке баулиды, 

ғылыми ізденістерге бағыт-бағдар алады. С)көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; 

D)композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең 

құрылысын ашып көрсету 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ драматургиясы 

Бағдарлама авторы:  аға оқытушы, магистр А.Ж.Ұлықпанова 

Курсты оқытудың мақсаты: Курсты оқытудың мақсаты: қазақ әдебиетінің тарихы негізінде оқытылатын 

қазақ драматургиясының қалыптасу мен дамуы, әдебиет тарихындағы орны мен дамуындағы атқарар ролі 

жөнінде студенттерге драматургия саласы бойынша теориялық және практикалық тұрғыдан жан жақты 

білімдерін толықтыру.  Алғашқы қазақ драматургиясындағы ізденістер мен нәтижелердің жемісі ХХ ғасырдың 

басынан бастап жарыққа шығып, кейін дәстүр мен жаңашылдық аясында дүниеге келген драмалық 

шығармалардың ерекшеліктері, сахналық қойылымдардағы табыстары жөнінде нақты мысалдар мен деректер 
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арқылы студент білімін шыңдау; драматургияның зерттелу жайы мен тарихынан жан жақты, мол мағлұмат 

беру; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ драматургиясыатты пәннің мақсаты мен ерекшелігін айқындау.  ХХ 

ғасырдың 80-90 жылдары шеңберіндегі қазақ драмалық  шығармалары туралы жүйелі түсінік беру.  

Пререквизиттері: Риторика, Ұлттық әдебиеттанудың теориялық негіздері, Қазақ фольклористикасының 

тарихы 

Постреквизиттері: Тарихи поэтика,  Қазіргі қазақ әдебиеті, Қазақ әдебиеті сынының тарихы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).студенттер алған білімдерін көркем әдебиеттерді; В).жазушылар 
творчествосын, әдеби бағытты, көркем әдісті, стильді; С).әдеби процестің нақты кезеңдерін; Д). драмалық 

шығармалардың көркемдік идеялық ерекшеліктерін, композициялық құрылымы жағынан талдайды. 

Е).кейіпкерлерге мінездеме бере білуі, монолог, диалогтардың берілу жолдарын саралап,  талдаған кезде 

қолдана білулері қажет. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ лирикасы 

Бағдарлама авторы:  ф.ғ.к., АӨУ доцентіЖ.С.Сұлтанғалиева  

Курсты оқытудың мақсаты: Халық поэзиясының тілі өлеңтану жүйесінің көркемдік негізі екендігі 

бағаланады. Жалпытүркілік поэзия жанрларының кейінгі әдеби дамуға негіз болғандығы тұжырымдалады. 

Авторлы ауызша поэзияның ұлттық көркемдік негізі жыраулар поэзиясының поэтикасы ғылыми негізделеді. 

Хакім Абайдың классикалық өлеңсөз мұрасының эстетикалық сипаты бағаланады. Қазақ өлеңінің құрлысы, 
өлшем өрнектері дәстүр мен жаңашылдық сабақтастығы заңдылығымен қамтылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Өлең  және оның құрлысы. Өлең бунағы мен буын түрлері. Өлең ұйқасы. Өлең 

сөздің бейнелеу құралдары. Поэзия тілінің қалыптасу, даму жүйесі. Қазақ өлеңінің қалыптасуы мен дамуы 

мәселелеріне арналған классикалық әдеби зерттеулер жүйесі. 

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі  қазақ әдебиетінің 

тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет, Қазіргі әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А).Өлең теориясының тарихи-поэтикалық негіздері игереді; өлең теориясын 

зерттеушілер еңбектерінің ғылыми-методологиялық негіздері меңгереді; В).классикалық өлеңсөз үлгілері мен 

кейінгі әдеби үдерістердегі шығармашылық сабақтастық айқындай алады; С)көркем әдебиет шығармаларына 

сыни көзқарас қалыптастыру; D)көркем шығармаларды, әдебиет теориясын оқыту; Е)студенттерді бұрын-соңды 
айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі тарихи проза 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С. PhD доктор, АӨУ доценті 

Курстыоқытудыңмақсаты: әдебиет пен тарихтың байланысын түсіндіре отырып, әдебиеттің қоғам 

тарихының көркемдік бейнесі екенін ұғындыру; тарихи шығармалардың әдебиет тарихында алатын орнын 

көрсету; тарихи шығармалардағы тарихи шындық пен көркемдік шындықтың ара қатынасын түсіндіру; тарихи 

роман генезисін, оның жанрларын, танымдық мазмұнын, көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-

композициялық ерекшеліктері туралы білім беру. 

Пәннің қысқа шамазмұны: әдеби жұмыс пен шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы түсінік 
беру; тарихи шығармалардың қоғамдық маңызына және идеялық көркемдік мазмұнына этикалық және ғылыми-

әдістемелік тұрғыдан қарауға үйрету; тарихи проза дәстүрі туралы мағлұмат беру; тарихи роман 

шығармашылығының негізгі кезеңдері туралы мағлұмат беру. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ әдебиеті сының тарихы 

Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет 

пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әдебиеттегі ағымдардың, бағыттардың, әдістердің зерттелу принциптері 

мен танымдық мазмұнын аша біледі; В) көркем-суреттеу құралдары мен сюжеттік-композициялық 

ерекшеліктерін,  әдебиет тарихының негізгі кезеңдерін үйренеді; С) көркем шығармалар мен әдеби процесс 

құбылыстарына эстетикалық және ғылыми-әдістемелік тұрғыдан қарауды үйренеді; Д) әдеби жұмыс пен 

шығармашылық психологияның негізгі кезеңдері туралы білімдерін кеңейтеді; Е) студенттер бұрын-соңды 

айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды үйренеді. 
 

12.2 Модуль - Әдебиет және журналистика тарихы 

 

Дублин дескрипторлары: А); В); С); D); Е). 

Пәннің атауы: Журналистика тарихы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Б.Утеулиев 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық баспасөз тарихы туралы сөз болғанда ежелгі түрік бітіктастарындағы 

рухани мұрамызға соқпай өту өсте мүмкін емес. Бұл адамзат қоғамы әлі қағазды ойлап тауып, тәжірибеде 

қажетіне жаратып, тұтынбаған дәуірге дейінгі ежелгі түріктердің бұқаралық ақпарат таратудың әдіс-тәсілдері 
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мен идеясын меңгерген бағзы өркениетінен мағлұмат береді. Тас кітаптардың пішіні мен түрлері. Сюжеттік 

оқиға желісі мен жанрлық белгілері, көркемдік-идеялық мәні мен ақпараттық маңызы, жас мөлшерін анықтау 

мен жүйелеу үшін полеографиялық, фонетикалық ерекшеліктерінен түсінік беру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Еліміздің тәуелсіздік алуына байланысты соңғы он жылда қазақ 

журналистикасының өткен тарихының «ақтаңдақ» тұстары қайта қаралып, кезінде ұлтшыл, байшыл, 

алашордашыл деген нақақ жаламен жабылып қалған «Қазақ», «Алаш», «Сарыарқа», «Бірлік туы», «Жас 

азамат», «Абай» сияқты газет – журналдар мен онда қызмет істеген, әр жылдары жарияланымдары жарық 

көрген А.Байтұрсынұлы, М.Дулатұлы, Ә.Бөкейханұлы, М.Шоқай, Х.Досмұхамедұлы, Х.Ғаббасұлы, 
Ә.Ермекұлы, С.Қожанұлы, Қ.Кемеңгерұлы сынды қазақ халқының біртуар зиялыларының қыруар мұралары 

мен оқыту процесіне қарай ғылыми айналымға түсіп, өткен қоғамдық ойымыздың тарихын саралауға мүмкіндік 

туды. Осы орайда Ұлттық баспасөз мәдениетін қалыптастыруға қосқан үлесі хақында тарихи құжаттарды 

сөйлету, олардың шығармашылығындағы пішін мен түр, сюжеттік оқиға желісі мен жанрлық белгілері, 

көркемдік идеялық мәні мен ақпараттық ерекшелігі жағынан мағлұмат беру бұл пәннің мақсаты болмақ. 

Пререквизиттері: Журналистикаға кіріспе. 

Постреквизиттері: Әлем әдебиетінің тарихы, Шетел журналистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студент қазақ журналистикасының өзекті мәселелерін білуі, алған 

білімдерін практикада қолдана білу, журналистиканың негізгі әдістерін меңгеру керек, теориялық талдау жасай 

алу, В) қазақ журналистикасының тарихының даму және қалыптасу сатылары, бағыттары және концепция 

мәселелерін түсіну, өзіндік пікір айта алу, негізделген және қалыптасқан теориялық білімдерін жинақтай 

білу.С) Журналистика ғылымының қалыптасу және даму тарихы, журналистиканы қалыптастырушылар және 
олардың негізгі еңбектері мен зерттеу салалары, журналистика ғылымына қатысты еңбектерді ғылыми саралау, 

Д) ғылыми талдау жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми сараптамалар жасауға дағдылану, Е) 

өзіндік ой қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Публицистика өнері және қазіргі газет жанрлары 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге публицистиканың табиғаты, типологиясы туралы мағлұмат беру. 

Бүгінгі публицистика мен кешегі публицистика, публицистиканың пайда болу тарихынан хабар беру. 

Публицистикалық өнердің тарихымен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: «Публицистика өнері» пәні студенттерге бұған дейінгі қалыптасқан ұлттық 
баспасөз тарихын ХІХ ғасырдан бастайтын оқу-әдістемелік жүйелеуге түзету жасап,қоғамдық ақыл-ойдың 

дамуы және ақпарат таратудың  төл тума тегі мен пішіні біздің жыл санауымыздың бұрынғы 5 – 6 ғасырдан 

басталатынын,оның өзіне тән айрықша белгілері мен ерекшеліктері бары туралы мәлімет береді. 

Пререквизиттері: «Журналистикаға кіріспе», «Журналистика және әдебиет теориясы», «Публицистика өнері» 

Постреквизиттері: Магистратура пәндері 

Оқытылудан күтілетін нәтижелер: А) Публицистика өнеріне  қатысты материалдарды жинау, талдау, оларды  

қажетті деңгейде түсіндірудің базалық дағдыларын меңгереді, В) журналистика саласындағы қазіргі күй-жайы 

және оның даму динамикасы, газет-журнал жанрларының ерекшеліктерін салыстырып, талдай алу тәсілдерін 

игергендігін көрсете алады.  С) Журналистика саласындағы жаңа бағыттар мен  көркемдік ерекшеліктерді  

игереді; Д) ғылыми талдау жасау, теориялық болжамдар жасай білу және ғылыми сараптамалар жасауға 

дағдылану, Е) өзіндік ой қорытындыларын түйіндей білу дағдылары жөнінде терең теориялық білім алады. 
 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Шетел журналистикасы 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы С.Ж.Тәшімбаева 

Курсты оқытудың мақсаты: әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарының ауқымды мәселелерімен ,бағыт 

бағдарымен ,жетістіктерімен таныстыра отырып ,баспасөз бен заңның байланысына ерекше көңіл аудару. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі журналистиканың даму үрдісі мен ақпараттық кеңістіктің жахандануы 

тұрғысынан әлемнің барлық елдерін қамту.Журналистиканың даму тарихымен таныстыру. 

Пререквизиттері: Қазақ халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ 

әдебиетінің тарихы  

Постреквизиттері: ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің тарихы, Қазіргі қазақ әдебиеті, Тәуелсіздік 
жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Оқытылудан күтілетін нәтижелер:А) Шетел журналистикасының сырлары мен сипаттарын жан жақты 

тануды үйренеді. В)Шетел журналистикасының ерекшеліктерін айқындауға мән береді. С)Шетелде шыққан 

БАҚ материалдарын талдауды үйренеді Д)әдеби процесс және әдебиеттің ұлттық ерекшеліктері; Е)әдеби 

дамудың үздіксіздігі, әдеби дәстүр мен жаңашылдық мәселелері туралы білімді меңгереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Интернет-журналистика 

Бағдарлама авторы: магистр оқытушы Нұрмағанбетова Г.Б. 
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Курсты оқытудың мақсаты: желілік журналистиканың ерекшелік сипаттарымен, Интернеттің пайда болу 

және дамуымен, желіні пайдаланып жұмыс істеу әдістерімен, веб парақшаларын әзірлеудің шығармашылық 

процесімен, сайттарды басқару жүйесімен таныстыру, желілік журналистиканың 80 жанрлары мен пішіндерін 

меңгеруі, веб-журналистің еңбек қарымқатынастарын реттейтін кәсіби-этикалық ережелер және қағидалармен, 

Интернет журналистиканың қазіргі теориялық мәселелерімен таныстыру. Тәжірибелік сабақтарда интернет-

БАҚ-тың ерекшелігін, ақпаратты беру тәсілдерін, желілік жүйелерді табысты жүргізудің принциптерін; web-

дизайн и web-коммуникация негіздеріне көңіл бөлінеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мультимедиалық журналистика» пәні журналистика факультеттерінде оқылатын 
негізгі пәндердің, сонымен қатар «журналистика» мамандығы бойынша жалпы әдістемелік пәндердің бірінен 

саналады. Мультимедиалық журналистиканың мәні, маңызы, жаңа медиа ақпараттық қоғамның негізі ретінде 

қызмет ететін жүйе, сала, кәсіп ретінде түсінік беріледі. Пән Қазақстандағы интернет журналистиканың дамуы 

мен қызмет етуіне сипат беретін теориялық аспектілерді қамтып, практикалық тәлімгерлікті негізге алатын 

курс. 

Пререквизиттері: Информатика, журналистикаға кіріспе, радиожурналистика, тележурналистика  

Постреквизиттері: Мультимедиялық журналистика, әдеби редакциялау, бұқаралық коммуникацияның тілі мен 

стилі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Мамандардың әр түрлі сипаттағы Интернет сайттар үшін веб 

материалдарды даярлайтын, өңдейтін және тарата алатын біліктілігі қалыптасады; В) БАҚ жүйесіндегі 

Интернеттің өзіндік ерекшелігін аңғарады; С) Интернет және оның ақпараттық ресурстарының құрылымын; 

виртуальды құрылымдар, мультимедиа технологияның архитектоникасын меңгереді; Д) Интернет-
журналистиканың жанрлары мен пішіндерін ажыратады; Е) Интернет қызметін реттеудің қазіргі заманғы 

құқықтық жүйесін; желілік жарияланымдардың психологиясын айқындауға көмектеседі. 

 

12.3 Модуль – Қытай тілі мен әдебиетінің негізгі мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ және қытай салыстырмалы әдебиеттануы 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С. PhD доктор, АӨУ доценті 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ және қытай салыстырмалы әдебиеттануы»  пәнін оқытуда әлем 

әдебиеттерінің өзара қарым-қатынасына, генетикалық және типологиялық байланысына, көркем аудармаға, 

әдебиет, кино, музыка, живопись және басқа да өнер түрлерінің өзара байланысына үлкен мән беріледі. 
Сонымен қатар салыстырмалы әдебиеттанудың теориялық-әдіснамалық негізі, негізгі ұғымдары мен 

категориялары, Қазақстандағы және шет елдердегі компаративистиканың дамуы мәселелері қарастырылады.   

Пәннің қысқаша мазмұны:  Әдебиеттерді салыстырмалы зерттеу немесе әдебиеттану компаративистикасы  

қазіргі филологияның маңызды салаларының бірі. Бұл сала ХІХ ғасырда қалыптасып, А.Н.Веселовский, 

Ф.И.Буслаев, В.М.Жирмунский, М.П.Алексеев, П. ван Тигем, Р.Уэллек және т.б. көптеген көрнекті 

ғалымдардың еңбектеріне негіз болды. Әдебиеттерді салыстырмалы зерттеу әлемдегі қазіргі интеграциялық 

үрдістерге, әсіресе ғылым мен мәдениеттегі айқын өзгерістерге  жауап береді. Көпұлтты Қазақстан жағдайында, 

әсіресе халықаралық рухани байланыстардың қарқынды дамуы мен әлемдік әлеуметтік-білімдік 

қоғамдастықтың интеграциясы кезеңінде бұл пәннің қажеттілігі айқын байқалады. Көркем шығарманың 

генезисі, құрылымы мен қызметі: салыстырмалы-әдеби аспектілері. Өзге ұлттың ықпалы, оның көркем 

шығарманың шығармашылық тарихында алатын орны. Көркем әдебиетті бағалау бағаны (классика, 
беллетристика, көпшілік әдебиет). Көркем шығарманың өзге ұлт ортасында өмір сүруі, оны автордың өз 

Отанындағы бағалауы және шетелдік оқырмандар мен сыншылардың қабылдауы. 

Пререквизиттері: Қазақ  халық ауыз әдебиеті, Ежелгі дәуірден хандық дәуірге дейінгі  қазақ әдебиетінің 

тарихы, XV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиетінің тарихы  

Постреквизиттері: Ұлы Отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-

1960), ХХ ғ. 60-ж кейінгі әдебиет, Қазіргі әдеби процесс 

Оқудан  күтілетін  нәтижелер: А).Қазақстандағы салыстырмалы әдебиеттану, компаративистика, әдеби 

байланыстар, әлемдік әдебиеттану, қазақ әдебиетінің басқа әдебиеттермен байланысы; В). көркем аударма, 

компаративист, полиглот, аудармашы, салыстырмалы әдіс, шығыс пен батыс, типологиялық категориялар. С). 

әдеби процесс, эстетикалық ой, әдебиеттану тарихы, ұлттық әдебиет, аймақтық әдебиет, салыстырмалы-тарихи 

әдіс, әдеби процесс заңдылықтары, универсализм, қоғамдық-тарихи аспект, ықпалдастық, ұқсастық. 

Д).Әдебиеттанудағы салыстырмалы зерттеу әдістері туралы мағлұмат алып, соны жүргізе білуге үйрену; 
Е).компаративистика саласымен таныстыру арқылы болашақ мамандарды қазақ әдебиетінің жоғары деңгейдегі 

көркем шығармаларын, құнды ғылыми зерттеулерін әлемдік деңгейде насихаттауға дағдыландыру. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қытай тілі тыңдау және сөйлеу 

Бағдарлама авторы: Ли Цзяньхун 

Курстың мақсаты: «Қытай тілі тыңдау және сөйлеу»арнайы дағдыларды оқыту пәні болып табылады, оның ең 

басты мақсаты студенттің тыңдау және сөйлеу дағдыларын қалыптастыру және арттыру, күнделікті тұрмыста 

қолданылатын ауызекі сөйлеу дағдысын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән бастауыш деңгейдегістуденттеріне бағытталған тыңдау және оқу дағдысын 

қалыптастыратын пән. Ауызекі тіл қытай тілін үйренуде жоспарлы түрде уйретілуі тиіс, тәжірибеде үнемі 

қолдану нәтижесінде қалыптасады. Осы курстан алған білімі негізінде студент қытай фильмдері, 

жаңалықтардың жалпы мазмұнын түсіне алады. Пәнді оқыту барысында студентке күнделікті тұрмыс 

тақырыбындағы материалдар ұсынылады, кейін бірте-бірте қиынырақ, ауқымдырақ, студеннтің 

қызығушылығын арттыру мақсатында мазмұны жағынан қызықты материалдар беріледі. Тыңдау дағдысын 

қалыптастыруда оқытудың әртүрлі әдістері қолданылады, курс нәтижесінде студенттің алдымен қытай тілін 

тыңдаудағы кедергілері жойылады, күнделікті өмірде қолданылатын қытай тілін, қиындығы орташа болып 
саналатын материалдарды түсіне алатын деңгейге жетеді, ең негізгі мағынасын түсініп, қажетті ақпаратты 

игере алады, тыңдаған материалдары негізінде талдау жасап, сөйлеушінің көңіл-күйін анықтай алады, сонымен 

қатар, қытай тілінде естігенін қысқаша түрде қағазға түсіре алады.   

Пререквизиттер: Қытай тіліне кіріспе, Журналистикаға кіріспе 

Постреквизиттер: Кәсіби бағытталған шет тілі, Қытай тілі оқылымы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:А) Ауызекі сөйлесу дағдысын арттырылады;B) Күнделікті тұрмыста қажетті 

сөйлесу дағдысын қалыптасады.C) Студенттің қытай тілі сөздік қоры көбейеді;D) Студенттің білі тереңдей 

түседі;E) Кітап оқуға деген қызығушылық арттырылады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: кәсіби қытай тілі 

Бағдарлама авторы: Ли Цзяньхун 

Курсты оқытудың мақсаты: Негізгі пән мұнай саласы, газ және басқада өндіріс саласындағы қытай тілінің 

сөздік қорының кіріспесін, сонымен қатар студенттердің мұнай және табиғи газ саласындағы техникалық 

кәсіби терминдер сөздік қорын арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән негізгі сөздік қорының базалық білім беру және түсіндіру, студенттердің 

кәсіби бағытындағы деңгейін бірте-бірте көтеру, қытай тілінің сөздік қорын түсіну, қытай тілінде күнделікті 

қолданылатын сөздік қорын үйрену, мұнай және табиғи газ саласындағы ауыз екі сөйлеу қабілетттігін 

арттыру.Негізгі пән оқу жоспарына сәйкес кәсіби сөздік қорын жинақтауда әр түрлі жаттығу жұмыстарын 

жүргізе отырып, біліктілігін арттыру. 

Пререквизиттері: тіл біліміне кіріспе, қытай тілі негіздері,қытай тілі тыңдау және сөйлеу дағдылары, қытай 

тілі оқу дағдысы, қазақ-қытай мәдениетін салыстыру, қытай тілі граматикасы 

Постреквизиттері: іс қағаздар жүргізу, аударма теориясы мен практикасы; 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)  Студенттің мұнай және табиғи газ саласы тұрғысынан кәсіби сөздік 

қорларды арттыру; В) қолдану мүмкіндігінің деңгейін көтеру; С) Сөздік қорды көтеру; Д) Ауызша сөйлеу 

қабілет дағдыларын жетілдіру; E) Кітап оқуға деген қызығушылық арттырылады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Аударма теориясы мен практикасы翻译理论与实践 

Бағдарлама авторы: Ли Цзяньхун 

Курсты оқытудың мақсаты:  аударма теориясы мен практикасын оқыту сабағының мақсаты, суденттерге 

аударма практикасы мен теориясының жүйесін оқыту,  аударма технологиясын танып білу, аударма жасаудағы 

нақты сөздердің пайдалануын, аударма практикасының негізгі теориясын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны：Бұл пән аударма теориясы және практикасы болып екі бөлімге бөлінген, арнайы 

жүйенің көмегімен функционалдық лингвистика негізін, аударма теориясының нұсқаулығын, аударма жасау 

техникасының негізгі және әр түрлі бағыттағы қолданылатын сөздердің нақты пайдалауын, студенттерге 

аударма дағдылары мен логикалық ойлау қабілетін жан-жақты оқыту. 
Пререквизиттері: тіл біліміне кіріспе, қытай тілі негіздері,қытай тілі тыңдау және сөйлеу дағдылары, қытай 

тілі оқу дағдысы, қазақ-қытай мәдениетін салыстыру, қытай тілі граматикасы, кәсіби қытай тілі, іс қағаздарды 

жүргізу; 

Постреквизиттері: іс қағаздар жүргізу, аударма теориясы мен практикасы; 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Аударма теориясын үйрену;  В) Аударма техникасын меңгеру;  С) 

Аударма практисаның қабілетін арттыру; Д) Ауызша сөйлеу қабілет дағдыларын жетілдіру; E) Кітап оқуға 

деген қызығушылық арттырылады. 
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6В02304 – Филология 

 

3(3) курс-2019 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер 

циклі/ 

компонент 

Пәндер коды Пәндер атауы 
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8.1 Модуль - Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері және Абайтану,19 академиялық кредит 

КП ТК KKA 3301 Қазіргі қазақ әдебиеті 5 5 

КП ТК AT 3302 Әдебиет теориясы   5 5 

КП ТК AT 3303 Абайтану 5 6 

БП  Өндірістік практика 5 1 

8.2 Модуль - Қазақ әдебиетінің және журналистика мәселесі,11 академиялық кредит 

КП ТК TKA 3301 Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 5 5 

КП ТК UAN 3302 Ұлттық әдебиеттанудың негіздері  5 5 

КП ТК IJ 2203 Интернет-журналистика 5 6 

БП  Өндірістік практика 5 1 

8.3 Модуль - Қазіргі әдеби процесс және аударма ,11 академиялық кредит 

КП ТК KDKAT 3301 Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы 5 5 

КП ТК ATN 3302 Әдебиет теориясының негіздері 5 5 

КП ТК ATP 3303 Аударма теориясы мен практикасы 翻译理论与实践 5 6 

БП  Өндірістік практика 5 1 

9.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және оқыту әдістемесі ,12 академиялық кредит 

КП ТК ZhTB 3304 Жалпы тіл білімі 5 6 

КП ТК STM 3305 Стилистика және тіл мәдениеті 5  

КП ТК KTAOA 3306 Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың әдістемесі 6  

БП  Дипломалды практика 6 5 

9.2 Модуль - Тіл білімі және оқытудың жаңа технологиялары,11 академиялық кредит 

КП ТК TBOM 3304 Тіл білімінің өзекті мәселелері 5 6 

КП ТК BKTS 3305 Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі 5 5 

КП ТК KTAOZhT 3306 Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары  6 5 

БП  Дипломалды практика 6 5 

9.3 Модуль - Тіл білімі мәселелері және оқыту технологиялары,11 академиялық кредит 

КП ТК ТВТ 3304 Тіл білімі тарихы 5 6 

КП ТК BTO 3305 Қытай тілі оқылымы  汉语阅读 5 5 

КП ТК 
КTАОІМТ 3306 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың интерактивті 

модульдік технологиясы 
6 5 

БП  Дипломалды практика 6 5 

Өндірістік практика және мемлекеттік практика 

БП OP Өндірістік практика 6 10 

 KA Қортынды аттестаттау 6 12 

 

8.1 Модуль - Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері және Абайтану 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты:Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасат-
пайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының 

көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық 

ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің  көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз 

өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті 

дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін 

айқындау. 

Пререквизиттері: ХҮ-ХҮІІІ ғғ қазақ әдебиетінің тарихы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. 

басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.) 
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Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Студенттер тақырып таңдау,  материал жинау,  конспекті жазуды меңгере 

біледі; В) ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С)ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, 

эстетикалық мазмұнын аша білуге дағдыланады; Д)ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның 

табиғатын біледі. Е)Әдеби шығармаларды оқу теория мен әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра 

алады.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәнің атауы Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ  халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.),Кеңес дәуіріндегі әдебиет, Қазіргі 
әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В)өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С)өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D)композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Абайтану 

Бағдарлама авторы:  Пангереев А.Ш. ф.ғ.д., АӨУ профессоры 

Курсты оқытудың мақсаты: «Абайтану» курсын игеру барысында алған білімдерін толықтырып, 

абайтанудың басты салалары (зерттелу тарихы, текстология, ойшылдығы, дүниетанымы) бойынша үлы ақын 
талантының танымдық және тәрбиелік мәніне тереңірек үңілуге жол ашады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Абайтану – қазақ әдебиетану ғылымының саласы. Абайтану кемеңгер ақынның 

өмірі мен шығарма-шылық өнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық көзқарасы, қазақ поэзиясындағы өлең 

жүйесін, ақын-дық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан-салалы зерттеу еңбектерді қамтиды 

Пререквизиттері: Хандық дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиеті сынының тарихы, ХХ ғасырдың ІІ ж. әдебиет   

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А).Пәнді игеру барысында студенттер ұлы ақын әдеби мұрасын жинақтау, 

оның басылым көру, зерттелуімен, абайтанудың қалыптасу жолымен танысады. В). Абайтанудың  әр саласы 

бойынша проблемалары мен жаңалықтарына назар аударады. С).Абайтану бойынша ғылыми зерттеу 

жұмыстарына машықтанады. Д).Бұрынғы және соңғы кездегі Е).Абай мұрасына, дүниетанымына теріс 

көзқарастармен танысады, Абайтануды таза сақтау, дұрыс насихаттау жолдарын игереді. 
 

8.2 Модуль - Қазақ әдебиеті және журналистика мәселесі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнніңатауы: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доцент Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың імақсаты: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі 

заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу үшін студенттердің арнайы дайындығының теориялық және 

практикалық негізін ескеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін 

айқындау; ХХғасырдың 40-90 жылдары шеңберіндегі қазақ әдеби шығармалары туралы жүйелі түсінік беру; 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Ежелгі дәуірдегі әдебиет, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті 
Постреквизиттері: Әдеби ағымдар мен бағыттар, мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет 

пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиетіндегі прозалық шығармалар мен 

оның рухани-эстетикалық үрдістері туралы түсінік беру; В) осы дәуірдегі қазақ әдебиеті шығармаларының 

баяндаушылық ерекшеліктерімен таныстырып, теориялық және әдістемелік тұрғыдан әдеби мәтінді талдау 

дағдыларын қалыптастыру; С) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәні бойынша алған білімдерін қазіргі 

заман әдебиетінің жанрлық түрлерін зерделеу; Д) студенттердің арнайы дайындығының теориялық 

жәнепрактикалық негізін ескеру; Е) Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ әдебиеті пәнінің мақсаты мен ерекшелігін 

айқындау. 
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Дублин дескрипторлары:(A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Ұлттық әдебиеттанудың негіздері 

Бағдарлама авторы:  ф.ғ.д., АӨУ профессоры А.Ш.Пангереев 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық әдебиеттану негіздері әдебиеттің өнер ретіндегі ерекшеліктері мен даму 

заңдылықтарын, көркемдік әдіс, стиль, жанр мәселелерін т.б. қарастыруды; әдеби творчествоның табиғаты мен 

қоғамдық функциясын зерттеу мен талдаудың методикасы мен методологиясын айқындауды; жазушының өмір 

шындығын образды түрде бейнелеу ерекшеліктерін; шығарманың әдеби-көркемдік құрылымын, әдеби процесті 
қарастыруды; әдеби өмірдің жалпы заңдылықтарын; алдымен жазушылардың творчествосын зерттеумен 

айналысуды мақсат етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: әдебиеттану ғылымы қалыптасуының дамуын, оның негізгі кезеңдерін, 

концепциялары мен қазіргі заманғы үрдістерін; әдебиеттін өнердің түрі ретінде ерекшелігін және оның жалпы 

ерекшеліктерін; адамның жеке және қоғамдық өміріндегі әдебиеттің алатын орнын, көркем әдебиеттің танып-

білерлік, сезім әрекетіне бой алдырғыш және творчестволық-жасампаздық табиғатын; көркем, әдеби образдар 

ерекшелігін, көркем әдеби творчествоның тұрақты типологиялық бір түрін; авторлық сезім әрекетіне бой 

алдырғыш түрлерін немесе мазмұн түрлерін батырлық, идиллиялық, сентиментальдық, романтикалық, 

трагедиялық, күлдіргі түрлерін, әдеби жанрлар мен олардың түрлерін; әдеби дамудың нақты тарихи формалары 

мен оның заңдылықтарын: жазушының творчестволық даралығын, көркем шығарманың біртұтастығын, 

көркемдік жүйелерді, творчестволық әдістерді, әдеби бағыттарды, ағымдарды, стильдерді талдайды. 

Пререквизиттері: Жалпы білім беретін орта мектептегі қазақ әдебиеті 
Постреквизиттері: Әдеби шығармашылық, Әдебиет теориясы, Қазақ әдебиеті сынының тарихы  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) студенттер алған білімдерін көркем әдебиеттерді талдаған кезде 

қолданады; В) жазушылар творчествосын, әдеби бағытты, көркем әдісті, стильді меңгереді; С) әдеби процестің 

нақты кезеңдерін үйренеді; Д) әлемдік әдебиеттің қазіргі заманғы құбылыстарын (модернизм, постмодернизм) 

талдай алады; Е) комплексті талдау түрлерін меңгереді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Интернет-журналистика 

Бағдарлама авторы:  магистр оқытушы Нұрмағанбетова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: желілік журналистиканың ерекшелік сипаттарымен, Интернеттің пайда болу 

және дамуымен, желіні пайдаланып жұмыс істеу әдістерімен, веб парақшаларын әзірлеудің шығармашылық 
процесімен, сайттарды басқару жүйесімен таныстыру, желілік журналистиканың 80 жанрлары мен пішіндерін 

меңгеруі, веб-журналистің еңбек қарымқатынастарын реттейтін кәсіби-этикалық ережелер және қағидалармен, 

Интернет журналистиканың қазіргі теориялық мәселелерімен таныстыру. Тәжірибелік сабақтарда интернет-

БАҚ-тың ерекшелігін, ақпаратты беру тәсілдерін, желілік жүйелерді табысты жүргізудің принциптерін; web-

дизайн и web-коммуникация негіздеріне көңіл бөлінеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Мультимедиалық журналистика» пәні журналистика факультеттерінде оқылатын 

негізгі пәндердің, сонымен қатар «журналистика» мамандығы бойынша жалпы әдістемелік пәндердің бірінен 

саналады. Мультимедиалық журналистиканың мәні, маңызы, жаңа медиа ақпараттық қоғамның негізі ретінде 

қызмет ететін жүйе, сала, кәсіп ретінде түсінік беріледі. Пән Қазақстандағы интернет журналистиканың дамуы 

мен қызмет етуіне сипат беретін теориялық аспектілерді қамтып, практикалық тәлімгерлікті негізге алатын 

курс. 
Пререквизиттері: Информатика, журналистикаға кіріспе, радиожурналистика, тележурналистика  

Постреквизиттері: Мультимедиялық журналистика, әдеби редакциялау, бұқаралық коммуникацияның тілі мен 

стилі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  А) Мамандардың әр түрлі сипаттағы Интернет сайттар үшін веб 

материалдарды даярлайтын, өңдейтін және тарата алатын біліктілігі қалыптасады; В) БАҚ жүйесіндегі 

Интернеттің өзіндік ерекшелігін аңғарады; С) Интернет және оның ақпараттық ресурстарының құрылымын; 

виртуальды құрылымдар, мультимедиа технологияның архитектоникасын меңгереді; Д) Интернет-

журналистиканың жанрлары мен пішіндерін ажыратады; Е) Интернет қызметін реттеудің қазіргі заманғы 

құқықтық жүйесін; желілік жарияланымдардың психологиясын айқындауға көмектеседі. 

 

8.3 Модуль - Қазіргі әдеби процесс және аударма 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы:  Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиетінің тарихы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты:Тәуелсіздік алған жылдардағы ұлттық әдебиеттегі көркемдік қуаты ерен, парасат-

пайымдау толғамы терең ерекше шығармалардың генезисі, стилистикасы, поэтикасы, сөз өнерпазының 

көркемдік-философиялық дүниетанымы, жанрлық, тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-танымдық 

ерекшеліктері, адам-табиғат қарым-қатынастары жаңаша талдануға тиіс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ әдебиетінің  көркемдік даму арналарын айқындау. Ұлттық сөз 

өнеріне қосылған көркем шығармаларды талдаудың ғылыми принциптеріне теориялық тұрғыдан дәйекті 
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дәлелдеу, әдебиетті қоғамдық ой-санамен қабаттастыра зерделеу, студенттердің рухани жетілуіне, оның 

қоғамдық-саяси, әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру. Бүгінгі проза мен поэзияның өзіндік ерекшеліктерін 

айқындау. 

Пререквизиттері: ХҮ-ХҮІІІ ғғ қазақ әдебиетінің тарихы, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы, ХХ ғ. 

басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттер тақырып таңдау,  материал жинау,  конспекті жазуды меңгере 

біледі; В) ақын-жазушылар шығармаларын ажырата алады; С) ақын-жазушылар шығармаларының идеялық, 
эстетикалық мазмұнын аша білуге  дағдыланады; Д) ақын-жазушылар шығармаларынталдаудағы оның 

табиғатын біледі. Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, өлең құрылысын ашып көрсете 

алады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнің атауы Әдебиет теориясының негіздері 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді. 
Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 

сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ  халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.),Кеңес дәуіріндегі әдебиет, Қазіргі 

әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В)өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С)өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D)композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Аударма теориясы мен практикасы翻译理论与实践 

Бағдарлама авторы: Ли Цзяньхун 

Курсты оқытудың мақсаты: аударма теориясы мен практикасын оқыту сабағының мақсаты, суденттерге 

аударма практикасы мен теориясының жүйесін оқыту,  аударма технологиясын танып білу, аударма жасаудағы 

нақты сөздердің пайдалануын, аударма практикасының негізгі теориясын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны：Бұл пән аударма теориясы және практикасы болып екі бөлімге бөлінген, арнайы 

жүйенің көмегімен функционалдық лингвистика негізін, аударма теориясының нұсқаулығын, аударма жасау 

техникасының негізгі және әр түрлі бағыттағы қолданылатын сөздердің нақты пайдалауын, студенттерге 

аударма дағдылары мен логикалық ойлау қабілетін жан-жақты оқыту. 

Пререквизиттері: тіл біліміне кіріспе, қытай тілі негіздері,қытай тілі тыңдау және сөйлеу дағдылары, қытай 

тілі оқу дағдысы, қазақ-қытай мәдениетін салыстыру, қытай тілі граматикасы, кәсіби қытай тілі, іс қағаздарды 

жүргізу; 

Постреквизиттері: жоқ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аударма теориясын үйрену;  В) Аударма техникасын меңгеру;  С) 

Аударма практисаның қабілетін арттыру; Д) Ауызша сөйлеу қабілет дағдыларын жетілдіру; E) Кітап оқуға 

деген қызығушылық арттырылады. 

 

9.1 Модуль - Жалпы тіл білімі және оқыту әдістемесі 
 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Жалпы тіл білімі 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О. филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімі түсінігі, тіл білімі салалары, жазу, оның түрлері, орфография мен 

орфоэпия, лексикология, фонетика, морфология, синтаксис мәселелері, тілдерді классификациялау жөнінде 

білім беруді көздейді 
Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімінің негізгі ұғымдарымен танысыру; тіл білімінің салалары, олардың 

нысаны мен мақсаты туралы білімді меңгерту; тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды ажырату; тілдердің 

жіктелу, жіктеу принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игерту; студенттерлі тіл білімінің 

салаларына сай  ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасау. 

Пререквизиттері: Жалпы орта білім беретін мектептердегі қазақ тілі, әдебиеті 

Постреквизиттері: Түркі филологиясына кіріспе, Қазіргі қазақ тілі фонетикасы 
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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. Д. Қазақ тілінің 

орфографиялық,орфоэпиялық заңдылықтарын меңгереді. Е.Тіл білімінің терминдерімен танысып, олардың 

салаларын сипаттай біледі.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Стилистика және тіл мәдениеті 
Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., доцент А.Қ. Айтбенбетова  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тіл мәдениеті мен стилистика туралы жүйелі теориялық білімді 

игеруді көздейді, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға  негізделеді. Бұл пәнді оқытуда студенттерге 

лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе функциональдық стильдер 

мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беріледі, кез-келген мәтіннің қай стильге 

жататынын ажырата білуге үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл мәдениеті туралы түсінік. Тіл мәдениетінің нысаны, сөз мәдениеті туралы 

ғылыми көзқарастар. Тіл мәдениетін оқытудыңмақсаты мен міндеттері. Тіл мәдениеті және сөз мәдениеті, 

сөйлеудің тиімділік теориясы. Стилистика, тіл мәдениеті сөз мәдениеті. Тіл теориясы ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тіл мәдениеті және стилистикасынигеру жолында студент өзінің 

білімін,стилистикалық талдау дағдысын, іскерлік қабілетін дамытып, ана тілінің қасиетін тереңінен таниды. В) 

Пәнді оқытуда студенттерге лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы 

меңгереді, С) функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім 

беріледі, Д) кез-келген мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйретеді. Е) Құрмалас сөйлемдерді 

толық талдай алатын болады. 

 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың әдістемесі 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., доцент М.Т. Күштаева  
Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік   білім  беру   стандартына және пәннің типтік бағдарламасына сай 

қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық  негіздерін  меңгерту мен  практикалық  дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің  мазмұны мектепте оқылатын «Қазақ тілі» 

пәнінің  мазмұны мен құрылымын, оқу  пәнінің  бағдарламасын   қазақ  тілін  оқыту  құралдарының сипатын, 

оқу-әдістемелік кешен түсінігін, оның құрамын, қазақ тілін оқытудағы қазіргі технологияларды, оқытудың әдіс-

тәсілдерін қамтиды. 

Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазақ тілін оқыту әдістемесінің  терминдерін  меңгерту; В) оқу  пәні 

ретіндегі қазақ  тілінің мазмұны мен  құрылымын игерту; оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру; С) 

қазақ  тілін  оқытудың  қазіргі  технологиясы,  әдіс-тәсілдер, сабақ  типтері, қазақ  тілі  курсының  бөлімдерін 
оқыту  әдістері  бойынша білім  беру; Д) қазақ  тілі  бойынша  игерген  білімдерін  бақылау  және  бағалау 

негіздерін  игерту,  Е) дағдыларын  қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары:(A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы:ф.ғ.магистрі Тәңірбергенова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік   білім  беру   стандартына және пәннің типтік бағдарламасына  сай 

қазақ  әдебиетін оқыту  әдістемесінің теориялық негіздерін  меңгерту мен практикалық  дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді әдебиетті оқыту әдістемесінің даму таризымен,оған үлес қосқан 

ғалымдардың бүгінгі таңдағы қазақ әдебиетін оқытудың әдістемелік проблемаларымен таныстыру. ҚР бойынша 

әдебиеті тиімді оқытп жүрген жаңашыл мұғалімдр еңбегін оқу,зерттеу. 
Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-

1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әдеби білім берудің негізгі бағыты – адам қоғамының ең негізгі құндылығы 

ретінде тану, оның қоғамдағы орны мен роліне, әлеуметтік жағдайына, психологиялық даму ерекшелігіне мән 

беру, сол арқылы оның рухани жан дүниесінің баюына өзіндік көзқарасының,шығармашылық белсенділігінің, 

кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ  тілін  оқыту  әдістемесінің  терминдерін  меңгерту; В.оқу  пәні 

ретіндегі   қазақ  тілінің мазмұны  мен  құрылымын игерту;  С.оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру; 
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D.қазақ  тілін  оқытудың  қазіргі  технологиясы,  әдіс-тәсілдер, сабақ  типтері, қазақ  тілі  курсының  бөлімдерін 

оқыту  әдістері  бойынша   білім  беру; Е.қазақ  тілі  бойынша  игерген  білімдерін  бақылау  және  бағалау 

негіздерін  игерту,  дағдыларын  қалыптастыру. 

 

9.2 Модуль - Тіл білімі және оқытудың жаңа технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тіл білімінің өзекті мәселелері 
Бағдарлама авторы:  филол.ғ.д., профессор Тектіғұл Ж.О. 

Курсты оқытудың мақсаты: лингвистикалық пәндер жүйесіндегі тіл білімінің жаңа бағыттарын анықтау; 

ғылым салаларымен байланысын ашып көрсету; пәнге байланысты ғылыми әдебитеттермен таныстыру; тілдің 

терең мазмұндық құрылымын тануға, тілдің ұлттық табиғатын, ұлт өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан 

сараптауға үйрету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі жаһандану үдерісі ғылым салаларының тоғысуы мен бірігуіне ғана ықпал 

етпей, сонымен қатар тың ғылыми салалардың қалыптасуы мен дамуына да әсер етті. Жаңа бағыттағы 

лингвистика – тіл білімінің қоғамдық-әлеуметтік орны мен рөлінің күшеюіне орай, адамзаттың ой мен тіл, сана 

мен сөйлеу, ым-қимыл, таным мен тілдік қарым-қатынас үдерістерінің бірлескен әрекеті нәтижесінде тілші-

ғалымдар алдына жаңа идея, тың ізденісті қажет еткен сала. Курстың мақсаты – тіл біліміндегі ақпараттық, 

танымдық, психо-әлеуметтік теорияның ғылыми негіздерін меңгеру, оның басты тұжырымдары мен негізгі 

қағидалары арқылы студенттердің ой-өрісін, зияткерлігі мен жан-жақтылығын кеңейту. 
Пререквизиттері: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, Лингвистика. 

Постреквизиттері:  Тілтаным теориясы, Синтагма және семантика. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі оқу материалдарын түсіну; В) тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру;  С) тілдің терең мазмұндық құрылымын тану, Д)  тілдің ұлттық табиғатын тану, Е) ұлт 

өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан сараптауға үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Бұқаралық коммуникацияның тілі мен стилі 

Бағдарлама авторы: Мұратбек Б.Қ., ф.ғ.к., доцент 

Курсты оқытудың мақсаты: Біріншіден, тіл құралын баспасөзде, телевизия мен радио материалдарында 

орынды да сауатты қолдана білу шеберлігіне үйрету. Екіншіден, болашақ журналистерге публицистикалық 
жанрлардың тілі мен стилі туралы тиянақты білім беру, ұрпақтың іс-тәжірибелері негізінде қалыптасқан 

журналистік шеберліктің негіздері хронологиялық тұрғыда да оқытылады. Мерзімді басылымдар сипатының, 

телерадио аудиториясының, аймақтық ерекшелігінің, т.б. тіл-стильге тигізер әсері кешенді 

оқытылады.Студенттердің баспасөз тілінің, телерадио коммуникациясы мәдениетін арттыру мәселесіне ерекше 

көңіл бөлу, ауызша және жазбаша жұмыстарының лексикалық, грамматикалық, синтаксистік жағынан дұрыс 

болуымен қатар тілі мен стилі жағынан жатық әрі сауатты болуына мән беру. Осы пәнді оқу барысында 

болашақ маман әрбір жанр мен формалардың өзіндік тілдік, стильдік ерекшелігін білуі тиіс. Әр  түрлі 

тақырыпта материал жазғанда,басылымның, телерадиоарнаның өзіндік ерекшелігіне сәйкес сөз қолдану 

тәсілдерін таңдай білу керек. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курсты оқыту арқылы студенттердің тілі,стилі сияқты журналистік 

шеберліктің маңызды жақтарына ден қоюына ықпал ету. Мерзімді баспасөз материалдарының, телевизия мен 
радио хабарларының тілдік, стилдік ерекшеліктерін саралай білуге баулу. 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ тілі морфологиясы, Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы 

Постреквизиттері: Кәсіби бағытталған шет тілі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа технологияның ақпараттық жүйесі, МЕДИА-ның жүйесі мен 

құрылымы, коммуникативтік рангасы, коммуникация мәдениетін арттыру мәселесі айқындалады. В) Ауызша 

және жазбаша форматтағы материалдардың/мәтіндердің лингвистикалық сауаттылығы (лексикалық, 

грамматикалық, синтаксистік) дұрыс болуымен қатар, тілі мен стилі жағынан жатық әрі танымдық корпусы 

қалыптасады. С) Болашақ маман әрбір жанр мен формалардың тілдік-стильдік ерекшеліктерін филологиялық 

тұрғыдан саралайды. Д) Қазіргі коммуникациядағы  ұлттық, мәдениет, салт-дәстүр және тіл мен стиль 

мәселелерін жаңа жүйеге сай (сандық жүйе,менеджмент) Е) қазіргі жаңа бағыттағы хабарлар,коммуникацияның 

барлық ракурсындағы рангалық сипатын, хабарлардың түрлеріне қарай классификациясын меңгереді. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік  технологиясы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә.Қондыбай  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін  

теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту. Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық 

технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық 

және практикалық  көзқарастарын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап 

көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі 
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қағидаларын меңгерту; болашақ  қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді 

іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды  талдай 

білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын 

сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру. 

Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі  

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа технологиялардың түрлерін меңгереді,,  В) студенттерді болашақ 

қазақ тілі мұғалімі ретінде шығармашылықпен жұмыс жасауға үйретеді. С) Студенттердің әдістемелік 
іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. Д) Студенттер оқыту 

технологиясы бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды, Е) білім мен ақпаратты игере 

біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Қазақ  әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары 

Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялары» курсын Қ.Жұбанов 

атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ 

мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды 

меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ 

студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды 
меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде 

қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін 

оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.  

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-

1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқудан  күтілетін  нәтижелер:  А) Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу 

қабілеттерін дамыту. В) Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу. С) 

ҚР бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқу, 

зерттеу.Д)қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е) оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін 
қалыптастыру; 

 

9.3 Модуль - Тіл білімі мәселелері және оқыту технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Тіл білімі тарихы 

Бағдарлама авторы: Тектіғұл Ж.О. филол.ғ.д., профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімі тарихы түсінігі, тіл білімі салалары, жазу, оның түрлері, орфография 

мен орфоэпия, лексикология, фонетика, морфология, синтаксис мәселелері, тілдерді классификациялау жөнінде 

білім беруді көздейді 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімінің тарихына үңілу, негізгі ұғымдарымен таныстыру; тіл білімі 
тарихының негізгі кезеңдері мен бағыттарына тоқталып, тіл білімінің салалары, олардың нысаны мен мақсаты 

туралы білімді меңгерту; тіл білімі салаларына тән негізгі ұғымдарды ажырату; тілдердің жіктелу, жіктеу 

принциптері, тілдердің пайда болуы т.с.с. мәселелерді игерту; студенттерлі тіл білімінің салаларына сай  

ілімдерді меңгеруіне мүмкіндік жасау. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Түркі филологиясына кіріспе 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) негізгі оқу материалдарын түсіну; В) тәжірибелік дағдыларды 

қалыптастыру; С) тілдің терең мазмұндық құрылымын тану, Д) тілдің ұлттық табиғатын зерделеу;  Е) ұлт 

өміріндегі рөлі мен қызметін әр қырынан сараптауға үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Қытай тілі оқылымы汉语阅读 

Бағдарлама авторы: оқытушы Ли Цзяньхун 

Курстың мақсаты: «Қытай тілі оқылымы» арнайы дағдыларды оқыту пәні болып табылады, пәннің мақсаты 

студенттің қытай тілінде оқу, түсіну дағдысын қалыптастыру және оқу жылдамдығын арттыру, студенттің 

қытай тілін меңгеруде бақылау, талдау, жалпылау, қорытындылау секілді логикалық ойлау дағдысын 

қалыптастыру; зейін қойып оқу, жылдам оқу, шолу секілді дағдыларды қалыптастыру, қытай тіліндегі 

мәтіндерін оқу арқылы сөздік қорды көтеру, тіл мен мәдениетке қатысты білімін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студентттің қытай тілінде оқып, түсіну дағдысын қалыптастыруға 

бағытталғандықтан,оқыту барысында оқып түсіну жәнеоқу жылдамдығына көңіл бөледі. Студенттердіңң 
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білімін арттыру мақсатында тіл мен мәдениетке қатысты оқу материалдары ұсынылады. Тіл ерекшеліктерін 

айыра білу қабілеті қалыптасып, оқуға деген қызығушылығы арттырылады. 

Пререквизиттер: Қытай тіліне кіріспе, Қытай тілі тыңдау және сөйлеу  

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қытай тілінде оқу және оны түсіну дағдысын қалыптасады; B) Оқу 

жылдамдығын арттырылады; C) Студенттің қытай тілі сөздік қоры көбейеді; D) Студенттің білі тереңдей 

түседі; E) Кітап оқуға деген қызығушылық арттырылады. 

 
Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі пәні мұғалімінің кәсіби дамуы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә.Қондыбай  

Курсты оқытудың мақсаты:Жаңа форматта  қазақ тілі мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік адамгершілік, 

рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбеттің қалыптастыру, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 

үдерісін тиімді ұйымдастыра отырып, оқу тиімділігін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі өзгермелі заманда қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа 7 модулі 

(Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сын тұрғысынан ойлауға үйрету, оқу үшін бағалау және оқуды бағалау, 

оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану, талантты және дарынды 

балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, оқытуды басқару және 

көшбасшылық) меңгеріп, оны тілді оқытудың тиімділігін арттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін 

шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін пайдалану. 
Пререквизиттері: Семантикалық синтаксис, Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жекелеген оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін түсіну, 

В) оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру  немесе жақсарту  мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін 

ұғынуы, С) кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Д) 

Сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып, түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі көзқарастарын, 

сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды.Е) оқу-әдістемелік  

кешен  түсінігі қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы 
Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С.  PhD доктор, АӨУ доценті 

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде 

қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру; жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін 

оқып-талдауға үйрету; студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу қабілеттерін 

дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны: пән бойынша алған білімдерін қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде 

қолданылып жүрген жаңа технологияларды меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде 

қолдана білуге үйрету болып табылады. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-

1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттің оқу-танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету. В) Оқу үрдісін жандандыру студенттің оқу 

материалының теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру; С) тәжірибелік іскерлігі мен 

дағдыларын қалыптастыру. Д) Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт 

беру. Е) оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру. 

 

5В020500 – Филология 

 

4 курс-2018 жылы қабылданғандар үшін 

 

Пәндер циклі/ 
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12.1 Модуль - Филологияның теориялық мәселелері, 26 академиялық кредит (Білім траекториясы :қазақ 

филологиясы) 

КП ЖК STM 4308 Стилистика және тіл мәдениеті  7 5 

КП TК KL 4309 Когнитивтік лингвистика 7 5 

КП ЖК AT 4310 Әдебиет теориясы 7 6 
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БП ТК GTT 4224 Грамматика тарихы мен теориясы 7 5 

БП ТК TTSZ 4225 Түркі тілдері синтаксисінің зерттелуі 7 5 

12.2 Модуль - Баспа ісі және филология, 26 академиялық кредит  

КП ЖК STM 4308 Стилистика және тіл мәдениеті  7 5 

КП TК KZhZhTK 4309 Қазіргі журналистиканың жанрлық түрлері мен қызметі 7 5 

КП ЖК AT 4310 Әдебиет теориясы 7 6 

БП ТК ZhKN 4224 Журналистиканың құқықтық негіздері 7 5 

БП ТК IZh 4225 Интернет-журналистика 7 5 

12.3 Модуль - Әдебиет теориясы және қытай тілі грамматикасы , 26 академиялық кредит (Білім 

траекториясы :қазақ және қытай тілдерінде құжат жүргізу) 

КП ЖК STM 4308 Стилистика және тіл мәдениеті  7 5 

КП TК КTG 4309 Қытай тілі грамматикасы  汉语语法 7 5 

КП ЖК AT 4310 Әдебиет теориясы 7 6 

БП ТК KTOG 4224 Қытай тілі оқылымы мен грамматикасы  汉语阅读 7 5 

БП ТК АТР 4225 Аударма теориясы мен практикасы 翻译理论与实践 7 5 

13.1 Модуль - Тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі, 10 академиялық кредит (Білім траекториясы :қазақ 

филологиясы) 

КП TК KTAOA 4311 Қазақ тілі мен әдебиетін оқыту әдістемесі  7 7 

БП  Дипломалды практика 8 5 

13.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары, 10 академиялық кредит(Білім траекториясы 

:журналистика) 

КП TК 
KTAOZhT 

4311 
Қазақ тілі мен әдебиетінің оқытудың жаңа технологиялары 7 5 

БП  Дипломалды практика 8 5 

13.3 Модуль - Тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері , 10 академиялық кредит(Білім траекториясы :қазақ және 

қытай тілдерінде құжат жүргізу) 

КП TК 
КTАОІМТ 

4311 

Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың интерактивті модульдік 

технологиясы 
7 5 

БП  Дипломалды практика 8 5 

 

12.1 Модуль - Филологияның теориялық мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Стилистика және тіл мәдениеті 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., доцент А.Қ. Айтбенбетова  

Курсты оқытудың мақсаты: студенттерге тіл мәдениеті мен стилистика туралы жүйелі теориялық білімді 

игеруді көздейді, оны тәжірибе жүзінде жүзеге асыруға  негізделеді. Бұл пәнді оқытуда студенттерге 
лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы, әсіресе функциональдық стильдер 

мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім беріледі, кез-келген мәтіннің қай стильге 

жататынын ажырата білуге үйретеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл мәдениеті туралы түсінік. Тіл мәдениетінің нысаны, сөз мәдениеті туралы 

ғылыми көзқарастар. Тіл мәдениетін оқытудыңмақсаты мен міндеттері. Тіл мәдениеті және сөз мәдениеті, 

сөйлеудің тиімділік теориясы. Стилистика, тіл мәдениеті сөз мәдениеті. Тіл теориясы ұқсастықтары мен 

айырмашылықтары. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Құрмалас сөйлем синтаксисі 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тіл мәдениеті және стилистикасынигеру жолында студент өзінің 

білімін,стилистикалық талдау дағдысын, іскерлік қабілетін дамытып, ана тілінің қасиетін тереңінен таниды. В) 

Пәнді оқытуда студенттерге лингвистикалық стилистиканың бағыттары және негізгі ұғымдары туралы 
меңгереді, С) функциональдық стильдер мен тіл ярустарының стилистикалық мүмкіндіктері туралы білім 

беріледі, Д) кез-келген мәтіннің қай стильге жататынын ажырата білуге үйретеді. Е) Құрмалас сөйлемдерді 

толық талдай алатын болады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Когнитивтік лингвистика 

Бағдарламаны авторы ф.ғ. д., АӨУ профессоры С.С.Исакова 

Курсты оқытудың мақсаты: Когнитивтік лингвистика пәнінің мақсаты: тіл біліміндегі  танымдық теорияның 

ғылыми негіздерін  меңгерту, оның басты тұжырымдары мен  негізгі қағидалары арқылы студенттердің ой-

өрісін кеңейту. 

Пәннің қысқаша мазмұны: студенттерге  когнитивтік лингвистика ғылымы туралы түсінік беру; болашақ 
мамандық иелерін тіл білімінің қазіргі бағыттары туралы түсінігін қалыптастырып, оның даму бағытын, тіл 
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біліміндегі орнын, жетістіктері мен әдіснамалық негізі туралы ақпараттарман қамтамасыз ету. Тіл білімі мен 

когнитивтік лингвистиканың бір-бірімен байланысын көрсете білу; Тіл біліміне қатысты таным теориясының – 

негізгі қағидаларын игеріп, оны қоғамтану мен өміртануда дұрыс қолдана білу. Ой, сана, тіл тұтастығы арқылы 

тілдік қатынасты арқылы жете меңгеру,  таным процесін жан-жақты іске асыру. 

Пререквизиттері: Генеративтік лингвистика, Әлеуметтік лингвистика 

Постреквизиттері: Стилистика және тіл мәдениеті, Қазақ тілінің прагмастилистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.Таным теориясының негізгі қағидаларын білу және дәлелдеу.В. Таным 

теориясынан алған білімдерін қоғамтану мен кәсіби саласында қолдану дағдысы. С. Ой, сана, тіл түтастығы 
арқылы тілдік қатынастарды меңгереді. Д. Концепт түсінігін ұғынып, концептуалды талдау жасау әдістемесін 

меңгереді. Е. Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәнің атауы: Әдебиет теориясы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Әдебиет теориясын дамытуға үлес қосқан әдебиеттанушы ғалым-

зерттеушілердің, ақын-жазушылардың, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен, ресми құжаттарымен таныса 

отырып, көркем әдебиет шығармаларына сыни көзқарас қалыптастыру; көркем шығармаларды, әдебиет 

теориясын оқыту үрдісінде студенттерді бұрын-соңды айтылған пікірлерге объективті көзқараспен қарауды 

үйренеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиет теориясы даму тарихымен, кезеңдерімен таныстыру; қазақ әдебиеті 
сынын дамытуға үлес қосқан әдебиет, қоғам қайраткерлерінің пікірлерімен таныстыру; көркем әдебиет 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Қазақ  халық ауыз әдебиеті, ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы 

Постреквизиттері: ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-1930 жж.),Кеңес дәуіріндегі әдебиет, Қазіргі 

әдеби процесс 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Әдебиет туралы ғылымның тарихы жайлы; В)өнердің қоғамдық 

функциясы, өнер түрлерінің ерекшеліктері туралы ұғым қалыптастыру; С)өнердің халықтығы, мазмұны мен 

пішіні; D)композициясы мен сюжеті, тип, типтендіру; Е)көркем шығарма тілі, образдылық-бейнелілік сырлары, 

өлең құрылысын ашып көрсету. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Грамматика тарихы мен теориясы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., доцент А.Ә.Иманғазина  

Курсты оқытудың мақсаты: Грамматика тарихы мен теориясы пәні филология саласы мамандарын даярлау 

үшін оқытылатын лингвистикалық пәндердің негізгілерінің бірі ретінде саналатын іргелі теориялық курс. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі қазақ тілібойынша алынатын білімді тереңдете отырып, қазақ тарихи 

лексикалық қоры мен құрамын, толығу жолдары мен жүйесін, тіл тарихын қалыптасу, кемелдену жолындағы 

фонетикалық өзгерістердің рөлін,этимологиялық және этнолингвистикалық ерекшеліктерін, сөзжасам жүйесі 

мен оның теориялық номинациялық қисындарын,грамматикалық құрылымындағы тұлғалық және қызметтік, 

мағыналық өзгерістердің себебі мен салдарын, сөз және сөйлем құрылымының күрделену сипатын т.б. ғылыми 

негіздеп кешенді түрде оқыту. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, Құрмалас сөйлемнің теориялық мәселелері 
Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері Оқытудан күтілетін 

нәтижелер: А) Грамматика тарихы мен теориясын оқу барысында студент қазақ халқының этногенездік 

құрамына сәйкес халық тілінің қалыптасу ерекшеліктерін меңгереді; В) тілдің дыбыстық сипаты мен 

грамматикалық құрылымының ғылыми негіздерін үйренеді; С) ұлт тілі ретінде өсу, даму жолдарын 

онтологиялық бағдарда кешенді түрде меңгереді. Д) Тілдің даму жолдарын айқындау арқылы оның танымдық 

желісін таниды; Е) Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.  

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Түркі тілдері синтаксисінің зерттелуі 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.д., АӨУ профессоры К.Қ. Садирова 

Курсты оқытудың мақсаты: түркі тілдерінің синтаксистік құрылымының зерттелуін зерделеу, қазақ, 

башқұрт, татар, қарақалпақ, өзбек тілдері синтаксисінің ортақтығы мен айырмасын ажырату. Бұл жалпы түркі 
тілдері синтаксисінің зерттелуін (қазақ, башқұрт, татар тіліне қатысты) білу болашақ филологтардың ғылыми 

ақпаратын кеңейтіп, тілдік түйсіктерін жетілдіруге ықпал етеді. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Түркі тілдері грамматикасының синхронды зерттелу сипаты, түркі тілдері 

синтаксисінің негізгі мәселелері, жай сөйлем типтері, құрмалас сөйлем типтері, олардың өзара арақатысы, 

синтаксистік зерттеулердегі қайшы және ортақ пікірлер. 

Пререквизиттері: Когнитивтік лингвистика, Психолингвистика 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Түркі тілдері синтаксисіндегі қарама-қайшылыққа толы кей мәселелерді 

шешуге қажетті ақпарат игереді, В) жай сөйлем типтерінің синтаксистік құрылымын ажырата алады; С) 
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интонациялық ерекшеліктерін ажыратуға төселеді, Д) туыстас тілдер құрылымын салыстыру құзыреттілігіне ие 

болады; Е) Тіл теориясындағы қарама-қайшы көзқарастарды біліп өз тұжырымын дәлелдейді.  

 

12.2 Модуль - Баспа ісі және филология 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі журналистиканың жанрлық түрлері мен қызметі 

Бағдарлама авторы: аға оқытушы Б.Утеулиев 
Курсты оқытудың мақсаты: Қазіргі журналистика функцияларын жадында сақтап, өзіндік жазу мәнерін 

іздеп,шеберлігін ұштай түсуге дағдылану. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Информациялық және мәдени кеңістікте көсемсөз үлгілерінің таралуын, оның 

тікелей және жанама ықпалын тап баса білу теориялық һәм практикалық білгірлікке, көсемсөздің ғылыми 

негіздерін терең меңгеруге, медиамәтінді ажарлы конструкциялауға, журналистік шеберлікті ұдайы жетілдіруге 

тікелей байланысты. Қазіргі практикалықжурналистика талай жылдан бері қалыптасқан, өзіндік даму жолынан 

өткен теориялық қисындарға сүйенеді. Бүгінгі таңда дәстүрлі журналистика жанрлар жүйесі елеулі өзгеріске 

ұшырап, пубицистика кеңістігіне бірсыпыра жаңа пішіндер аяқ басты, кейбір жанрлардың қызметі 

модернизацияланды. 

Пререквизиттері: «Журналистика негіздері».  

Постреквизиттері: «Талдамалы журналистика». 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) «Қазіргі журналистиканың жанрлық пішіндері мен қызметі» теориялық 
сабағынан алған білімін іс жүзінде тиянақтайды, В) жоспарлы пысықтайды. С) Шәкірттерге ұсынылар 

теориялық-методологиялық қисындарға қазақ және шет ел баспасөзіндегі, интернет сайттарындағы 

жарияланымдар, түрлі-түрлі журналистік мектептердің өнегелері, белгілі ғалымдардың зерттеу үлгілері таяныш 

болады. Д) Информациялық және мәдени кеңістікте көсемсөз үлгілерінің таралуын меңгереді; Е) өзіндік жазу 

мәнерін іздеп, шеберлігін ұштай түсуге дағдыланады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Журналистиканың құқықтық негіздері 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., АӨУ доценті Ж.С.Сұлтанғалиева 

Курсты оқытудың мақсаты: Журналистиканың құқықтық негіздерін оқыта отырып, студенттерді құқық 

тақырыбына жазуға бейімдеу. Құқық тақырыбына қалам тартумен бірге осы саладағы күрделі құбылыстардың 
қыр-сырын аша білуге үйрету. Құқық қорғау саласының ішкі құрылымдарындағы өзіндік ерекшеліктер мен 

басқа салаларға ұқсай бермейтін өзгешеліктері негізінде жаңа сипаттағы журналистік ізденістер қажеттігін 

студенттерге ұғындыру әрі соған ұмтылдыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән заң мен құқық қорғау мәселелері БАҚ құралдары мен әдістері туралы 

тақырыптарды қамтиды. БАҚ қызметін құқықтық реттеу зерттеу бойынша курстық жоғары оқу орындары мен 

журналистика мен басқа да негізгі пәндердің теориясы негіздерін меңгерген Қазақстанның басқа да жоғары оқу 

орындарының журналистика факультеттері мен кафедраларының студенттеріне арналған. Бұл курста, 

заңнамалық және құқық қорғау қызметі мен жарықтандыру әдістері Media құқықтық проблемаларды білім 

журналистика түсіністік студенті беру қажет сияқты. Атап айтқанда, журналистер полиция қызметкерлері, 

тергеушілер және судьялардың қарым-қатынас барысында қиындықтарға кезігіп жатады. Әрине «журналистика 

құқықтық нормалар» медиа-офицері актіде және сот отырысы залында кәсіби жұмыс істей алады, сондай-ақ, ол 
полиция немесе сот қызметкерлерінің тарапынан қысымға ұшыраған жағдайларда өз құқықтарын қорғау үшін 

негіз береді. 

Пререквизиттері: Заманалы журналистиканың пішіні мен формалары. БАҚ -тың тілі мен стилі. Қазақ 

журналистикасының тарихы. Шетел журналистикасы. 

Постреквизиттері: Жаңа медиа мен Интернет–журналистика . 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Журналистиканың құқықты негіздерінің Қазақстандағы даму 

кезеңдерімен жан-жақты танысады; - В) Құқықты журналистиканың функциялары мен маңызын түсінеді; С) 

Сот шешімі, ұйғарымы, үкімі негізінде сын мақала жазудың бәрі жетістікке бастай бермейтінін ұғынады; -Д) 

Сот-дәрігерлік сараптамасы қорытындысын сын мақалада пайдалану әдістеріне баулиды;  Е) Қылмысты ашу 

барысындағы журналистік зерттеу жургізудің өзіндік ерекшеліктерін үйренеді. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 
Пәннің атауы: Интернет-журналистика 

Бағдарлама авторы: магистр оқытушы Нұрмағанбетова Г.Б. 

Курсты оқытудың мақсаты: желілік журналистиканың ерекшелік сипаттарымен, Интернеттің пайда болу 

және дамуымен, желіні пайдаланып жұмыс істеу әдістерімен, веб парақшаларын әзірлеудің шығармашылық 

процесімен, сайттарды басқару жүйесімен таныстыру, желілік журналистиканың 80 жанрлары мен пішіндерін 

меңгеруі, веб-журналистің еңбек қарымқатынастарын реттейтін кәсіби-этикалық ережелер және қағидалармен, 

Интернет журналистиканың қазіргі теориялық мәселелерімен таныстыру. Тәжірибелік сабақтарда интернет-

БАҚ-тың ерекшелігін, ақпаратты беру тәсілдерін, желілік жүйелерді табысты жүргізудің принциптерін; web-

дизайн и web-коммуникация негіздеріне көңіл бөлінеді. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: «Мультимедиалық журналистика» пәні журналистика факультеттерінде оқылатын 

негізгі пәндердің, сонымен қатар «журналистика» мамандығы бойынша жалпы әдістемелік пәндердің бірінен 

саналады. Мультимедиалық журналистиканың мәні, маңызы, жаңа медиа ақпараттық қоғамның негізі ретінде 

қызмет ететін жүйе, сала, кәсіп ретінде түсінік беріледі. Пән Қазақстандағы интернет журналистиканың дамуы 

мен қызмет етуіне сипат беретін теориялық аспектілерді қамтып, практикалық тәлімгерлікті негізге алатын 

курс. 

Пререквизиттері: Информатика, журналистикаға кіріспе, радиожурналистика, тележурналистика  

Постреквизиттері: Мультимедиялық журналистика, әдеби редакциялау, бұқаралық коммуникацияның тілі мен 
стилі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мамандардың әр түрлі сипаттағы Интернет сайттар үшін веб 

материалдарды даярлайтын, өңдейтін және тарата алатын біліктілігі қалыптасады; В) БАҚ жүйесіндегі 

Интернеттің өзіндік ерекшелігін ажырата алады;  С) Интернет және оның ақпараттық ресурстарының 

құрылымын; виртуальды құрылымдар, мультимедиа технологияның архитектоникасын меңгереді; Д) Интернет-

журналистиканың жанрлары мен пішіндерін саралай біледі; Е) Интернет қызметін реттеудің қазіргі заманғы 

құқықтық жүйесін; желілік жарияланымдардың психологиясын айқындауға көмектеседі. 

 

12.3 Модуль - Әдебиет теориясы және қытай тілі грамматикасы 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қытай тілі граматикасы 
Бағдарлама авторы: Ли Цзяньхун 

Курсты оқытудың мақсаты: Қытай тілі грамматикасы сабағының  мақсаты студенттерге қытай тілі 

грамматикасын негізгі ережелерін жақын меңгеруге, қытай тілі граматикасын оқып  дұрыс дәлдік  тұрғысында 

пайдалануда студенттердің қабілетін арттыруға, студенттер қытай тілі граматикасын оқуда жүйелі түрде түсінік 

ала отырып, тіл оқу процесіне байланысты мәселерді шешу үшін мақсатында оқытылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Негізгі пән ең соңғы жаңа тіл теориясын зерттейді, тіл оқыту,   лексикология, 

семасиология, когнитвтік лингвистиканың негізгі теориясы, граматикалық ережелердің салыстырмалы 

тиімділігі мен семасиологияның жасырын түрде өзгеріске ұшырауы арасындағы өзара тежеу әсері байланысын 

оқытады.  Негізгі пән студенттерді оқыту жоспарына сәйкес қытай тілін оқу граматикасының оқулықтарын 

пайдалана отырып,  қытай тілі құрылымдарын зерттейді, әр түрлі жаттығуларды өткізе отырып, қытай тілі 

граматикасын жоғары деңгейде меңгертіп, қытай тілін пайдаланудың қабілін арттырады. 
Пререквизиттері: тіл біліміне кіріспе, қытай тілі негіздері,қытай тілі тыңдау және сөйлеу дағдылары,қазақ-

қытай мәдениетін салыстыру 

Постреквизиттері: кәсіби қытай тілі, іс қағаздар жүргізу, аударма теориясы мен практикасы; 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қытай тілі граматикасын меңгеру; В) қытай тілін пайдаланудың қабілетт 

арттыру; С) Қытай тілінде оқу және оны түсіну дағдысын қалыптасады; D) Студенттің білі тереңдей түседі; E) 

Кітап оқуға деген қызығушылық арттырылады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Қытай тілі оқылымы мен грамматикасы  汉语阅读 

Бағдарлама авторы: оқытушы Ли Цзяньхун 

Курстың мақсаты: «Қытай тілі оқылымы мен грамматикасы» арнайы дағдыларды оқыту пәні болып 

табылады, пәннің мақсаты студенттің қытай тілінде оқу, түсіну дағдысын қалыптастыру және оқу 

жылдамдығын арттыру, студенттің қытай тілін меңгеруде бақылау, талдау, жалпылау, қорытындылау секілді 
логикалық ойлау дағдысын қалыптастыру; зейін қойып оқу, жылдам оқу, шолу секілді дағдыларды 

қалыптастыру, қытай тіліндегі мәтіндерін оқу арқылы сөздік қорды көтеру, тіл мен мәдениетке қатысты білімін 

арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән студентттің қытай тілінде оқып, түсіну дағдысын қалыптастыруға 

бағытталғандықтан,оқыту барысында оқып түсіну жәнеоқу жылдамдығына көңіл бөледі. Студенттердіңң 

білімін арттыру мақсатында тіл мен мәдениетке қатысты оқу материалдары ұсынылады. Тіл ерекшеліктерін 

айыра білу қабілеті қалыптасып, оқуға деген қызығушылығы арттырылады. 

Пререквизиттер: Қытай тіліне кіріспе, Қытай тілі тыңдау және сөйлеу  

Постреквизиттер: Қазіргі қазақ тілі сөзжасамы, Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қытай тілінде оқу және оны түсіну дағдысын қалыптасады; B) Оқу 

жылдамдығын арттырылады; C) Студенттің қытай тілі сөздік қоры көбейеді; D) Студенттің білі тереңдей 
түседі; E) Кітап оқуға деген қызығушылық арттырылады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Аударма теориясы мен практикасы 翻译理论与实践 

Бағдарлама авторы: Ли Цзяньхун 
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Курсты оқытудың мақсаты: аударма теориясы мен практикасын оқыту сабағының мақсаты, суденттерге 

аударма практикасы мен теориясының жүйесін оқыту, аударма технологиясын танып білу, аударма жасаудағы 

нақты сөздердің пайдалануын, аударма практикасының негізгі теориясын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны：Бұл пән аударма теориясы және практикасы болып екі бөлімге бөлінген, арнайы 

жүйенің көмегімен функционалдық лингвистика негізін, аударма теориясының нұсқаулығын, аударма жасау 

техникасының негізгі және әр түрлі бағыттағы қолданылатын сөздердің нақты пайдалауын, студенттерге 

аударма дағдылары мен логикалық ойлау қабілетін жан-жақты оқыту. 

Пререквизиттері: тіл біліміне кіріспе, қытай тілі негіздері,қытай тілі тыңдау және сөйлеу дағдылары, қытай 

тілі оқу дағдысы, қазақ-қытай мәдениетін салыстыру, қытай тілі граматикасы, кәсіби қытай тілі, іс қағаздарды 
жүргізу; 

Постреквизиттері: жоқ 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Аударма теориясын үйрену;В) Аударма техникасын меңгеру; С) Аударма 

практикасының қабілетін арттыру. D) Студенттің білі тереңдей түседі; E) Кітап оқуға деген қызығушылық 

арттырылады. 

 

13.1 Модуль - Тіл мен әдебиетті оқыту әдістемесі 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың әдістемесі 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., доцент М.Т. Күштаева  

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына  және пәннің  типтік  бағдарламасына  сай 
қазақ тілін оқыту әдістемесінің теориялық  негіздерін  меңгерту мен  практикалық  дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазақ тілін оқыту әдістемесі пәнінің  мазмұны мектепте  оқылатын «Қазақ тілі» 

пәнінің мазмұны мен құрылымын, оқу  пәнінің  бағдарламасын   қазақ  тілін  оқыту  құралдарының сипатын, 

оқу-әдістемелік кешен түсінігін,  оның  құрамын,  қазақ  тілін  оқытудағы  қазіргі  технологияларды, оқытудың 

әдіс-тәсілдерін  қамтиды. 

Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; В) оқу  пәні 

ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен құрылымын игерту; оқу-әдістемелік кешен түсінігін қалыптастыру; С) 

қазақ тілін оқытудың қазіргі технологиясы, әдіс-тәсілдер, сабақ типтері, қазақ тілі курсының бөлімдерін оқыту 

әдістері бойынша білім беру; Д) қазақ тілі бойынша игерген білімдерін бақылау және бағалау негіздерін игерту, 
Е) дағдыларын  қалыптастыру. 

 

Дублин дескрипторлары:(A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі 

Бағдарлама авторы:  ф.ғ.магистрі Тәңірбергенова Г.К. 

Курсты оқытудың мақсаты: мемлекеттік білім беру стандартына  және пәннің  типтік  бағдарламасына  сай 

қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің теориялық негіздерін  меңгерту мен практикалық дағдыларын 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді әдебиетті оқыту әдістемесінің даму таризымен,оған үлес қосқан 

ғалымдардың бүгінгі таңдағы қазақ әдебиетін оқытудың әдістемелік проблемаларымен таныстыру. ҚР бойынша 

әдебиеті тиімді оқытп жүрген жаңашыл мұғалімдр еңбегін оқу,зерттеу. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-
1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әдеби білім берудің негізгі бағыты – адам қоғамының ең негізгі құндылығы 

ретінде тану, оның қоғамдағы орны мен роліне, әлеуметтік жағдайына, психологиялық даму ерекшелігіне мән 

беру, сол арқылы оның рухани жан дүниесінің баюына өзіндік көзқарасының,шығармашылық белсенділігінің, 

кәсіби іскерлігінің қалыптасуына жағдай жасау. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А.қазақ тілін оқыту әдістемесінің  терминдерін  меңгерту; В.оқу  пәні 

ретіндегі қазақ тілінің мазмұны мен құрылымын игерту; С.оқу-әдістемелік кешен түсінігін қалыптастыру; 

D.қазақ  тілін  оқытудың  қазіргі  технологиясы,  әдіс-тәсілдер, сабақ  типтері, қазақ  тілі  курсының  бөлімдерін 

оқыту әдістері бойынша білім беру; Е.қазақ тілі бойынша игерген  білімдерін  бақылау  және  бағалау негіздерін  

игерту,  дағдыларын  қалыптастыру. 
 

13.2 Модуль - Оқытудың жаңа технологиялары 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілін оқытудың интерактивті модульдік  технологиясы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә.Қондыбай  

Курсты оқытудың мақсаты: Студенттерге интерактивті модульдік оқыту технологиясының ерекшеліктерін  

теориялық және практикалық тұрғыдан меңгерту.Студенттерге қазақ тілін оқытудың инновациялық 
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технологиялары туралы мәлімет беру; олардың инновациялық технологиялар жөніндегі ғылыми-теориялық 

және практикалық  көзқарастарын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны:Педагогикалық технологияның оқыту әдістемесінен айырмашылығын талдап 

көрсету; интерактивті модульдік оқыту технологиясының құрылымы мен оны құрастырудың негізгі 

қағидаларын меңгерту; болашақ қазақ тілі мұғалімдері ретінде өз бетімен ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді 

іріктеу мен оларды талдай білу дағдыларын жетілдіру; жаңашылдық педагогикалық технологияларды  талдай 

білуге, олардың практикадағы тиімділігін анықтай білуге дағдыландыру; оқытудың интерактивті формаларын 

сабақта қолдана білуге үйрету; пәндер бойынша оқу модульдерін әзірлеуге дағдыландыру.  
Пререквизиттері: Құрмалас сөйлем синтаксисі, Жалпы тіл білімі  

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа технологиялардың түрлерін меңгереді,,  В) студенттерді болашақ  

қазақ  тілі  мұғалімі  ретінде  шығармашылықпен  жұмыс  жасауға үйретеді. С) Студенттердің әдістемелік 

іскерлігін шыңдау және ғылыми-әдістемелік шығармашылығына жол ашады. Д) Студенттер оқыту 

технологиясы  бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық талдайды, Е) білім мен ақпаратты игере 

біледі. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пән атауы: Қазақ  әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары 

Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова 

Курсты оқытудың мақсаты: «Қазақ әдебиетін оқытудағы жаңа технологиялары» курсын Қ.Жұбанов 
атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті филология факультеті студенттеріне енгізудегі мақсат – болашақ 

мұғалімдерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды 

меңгеруге, оқытудың әдіс-тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады. Болашақ 

студенттерді қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде қолданылып жүрген жаңа технологияларды 

меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде қолдана білуге үйрету болып табылады.  

Пәннің қысқаша мазмұны:  Студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде 

қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру, жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін 

оқып-талдауға үйрету. Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт беру.  

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-

1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 
Оқудан күтілетін нәтижелер: А) Студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу 

қабілеттерін дамыту. В) Студенттерді жаңа талап деңгейінде ғылыми әдістемелік шығармашылыққа баулу. С) 

ҚР бойынша әдебиетті тиімді оқытып жүрген озат тәжрибелі, жаңашыл мұғалімдер еңбектерін оқу, 

зерттеу.Д)қазақ тілін оқыту әдістемесінің терминдерін меңгерту; Е) оқу-әдістемелік кешен түсінігін 

қалыптастыру; 

 

13.3 Модуль - Тіл мен әдебиетті оқыту мәселелері 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ тілі пәні мұғалімінің кәсіби дамуы 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.к., аға оқытушы К.Ә.Қондыбай  
Курсты оқытудың мақсаты:Жаңа форматта  қазақ тілі мұғалімнің интеллектуалдық, кәсіптік адамгершілік, 

рухани, азаматтық және де басқа көптеген адами келбеттің қалыптастыру, өзін-өзі дамытып, оқу-тәрбие 

үдерісін тиімді ұйымдастыра отырып, оқу тиімділігін арттыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі өзгермелі заманда қазақ тілі пәнінің мұғалімі оқытудың жаңа 7 модулі 

(Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер, сын тұрғысынан ойлауға үйрету, оқу үшін бағалау және оқуды бағалау, 

оқыту мен оқуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалану, талантты және дарынды 

балаларды оқыту, оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу, оқытуды басқару және 

көшбасшылық) меңгеріп, оны тілді оқытудың тиімділігін арттыруда тәжірибе жүзінде қолдану шеберлігін 

шыңдауда қолдана алуға үйрету, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерін пайдалану. 

Пререквизиттері: Семантикалық синтаксис, Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жекелеген оқушылардың сабақ тақырыбын қабылдау ерекшеліктерін түсіну, 
В) оқушылардың білім-түсініктерін жетілдіру  немесе жақсарту  мақсатында олармен жұмыс жүргізу қажеттігін 

ұғынуы, С) кейбір оқушылардың тақырыпты өзіне оңтайлы бірегей тәсілдермен меңгеретіндігін жете түсінуі. Д) 

Сындарлы оқытудың жоғарыдағыдай сипатталып, түсіндірілуі мұғалімнің ой-пайымы мен негізгі көзқарастарын, 

сондай-ақ сол көзқарас, пікірге қатысты бірқатар баламалы шешімдерді білуін қамтиды.Е) оқу-әдістемелік  

кешен  түсінігі қалыптасады. 

 

Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетін оқытудың интерактивті модульдік технологиясы 

Бағдарлама авторы: Кушкимбаева А.С. PhD доктор, АӨУ доценті 
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Курсты оқытудың мақсаты: студенттерді республикамыздың мектеп, мекемелерінің іс-тәжірибесінде 

қолданылып жүрген жаңа педагогикалық технологиямен таныстыру; жаңашыл мұғалімдердің оқыту әдістерін 

оқып-талдауға үйрету; студенттердің педагогикалық ізденіс пен шығармашылық жұмыс істеу қабілеттерін 

дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны: пән бойынша алған білімдерін қазіргі таңда Қазақстанның білім беру жүйесінде 

қолданылып жүрген жаңа технологияларды меңгеруге, оқытудың әдіс – тәсілдерін келешек кәсіптерінде 

қолдана білуге үйрету болып табылады. 

Пререквизиттері: Әдебиеттануға кіріспе, Әдебиет теориясы, ХХ ғ. басындағы қазақ әдебиеті тарихы (1900-
1930 жж.) 

Постреквизиттері: Мамандық бойынша магистратурада оқытылатын әдебиет пәндері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Педагогикалық технологиядағы басты міндет – студенттің оқу-танымдық 

әрекетін жандандыра отырып, алға қойған мақсатқа толықтай жету. В) Оқу үрдісін жандандыру студенттің оқу 

материалының теориялық мазмұнын игеру жөніндегі еңбегін тиімді ұйымдастыру; С) тәжірибелік іскерлігі мен 

дағдыларын қалыптастыру. Д) Мемелекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдістерін ұйымдастыруға бағыт 

беру. Е) оқу-әдістемелік  кешен  түсінігін қалыптастыру. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

МАЗМҰНЫ 

 

5В012100 – Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті.................................... 6 

6В01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті.......................................................................................................... 10 

6В01705 – Қазақ, орыс тілдері мен әдебиеті.......................................................................................... 53 

6В01706 − Шетел тілі: екі шетел тілі...................................................................................................... 94 

6В01707 − Ағылшын тілі және информатика........................................................................................ 168 

6В02301 – Цифрлық лингвистика........................................................................................................... 169 
6В02302 − Аударма ісі.............................................................................................................................. 183 

6В02303 − Шетел филологиясы.............................................................................................................. 210 

6В02304 – Филология:қазақ филологиясы............................................................................................. 232 

 


	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
	Пәннің атауы: Лингвистикалық оқытудың теориясы мен практикасы
	Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; ...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту
	Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы  байыту мен бекітуге және грамматикалық құрылымдарды бекітуге  бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс  жасау шетел тілін практика жүзінде   игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерд...
	қоғамдық саяси мәтіндермен жұмысқа да үлкен мән береді.
	Results: knowledge, ability, skills А.-the popular names of waive and foreign publications the source of to date and current  news around the world В.-discuss and analyze the latest news around the world С.-to define the potential publications abroad ...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы байыту мен бекітуге және грамматикалық құрылымдарды бекітуге бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс жасау шетел тілін практика жүзінде игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерді мең...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілі мұғалімінің кәсібилігінің ерекшелігі - оның шет тілін оқытудағы білім, білік және дағдылар жүйесін меңгеруі, жеке қасиеттерін, ақыл-ой белсенділігін, жүйелік ойлау қабілетін дамыту, динамикалық түрде өзгеретін өмірлі...
	Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы байыту мен бекітуге және грамматикалық құрылымдарды бекітуге бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс жасау шетел тілін практика жүзінде игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерді мең... (1)
	Пәннің қысқаша мазмұны: Газетті оқу барысында лексиканы  байыту мен бекітуге және грамматикалық құрылымдарды бекітуге  бағытталады. Сонымен, газетпен жүйелі жұмыс  жасау шетел тілін практика жүзінде   игеру үшін керекті тілдік дағдылар мен қабілеттерд... (1)
	қоғамдық саяси мәтіндермен жұмысқа да үлкен мән береді. (1)
	Пәннің атауы: Лингвистика және грамматика негіздері
	Оқытудан күтілетін нәтижелер:A.фонетика және грамматика тарихы дамуы және заманға сай күйі; B. фонетика және грамматика заңдары және заңқылықтары, оның ұғымдық ақпараты және негізгіграмматикалық категориялары.C.ғылыми және анықтама әдебиетін қолдану; ... (1)
	Дублин дескрипторлары:(А, В, С, D, Е)
	Пәннің атауы: Шетел тіліндегі іскери қарым-қатынаста академиялық жазудың негіздері
	Дублин дескрипторлары:(А, В, С, D, Е) (1)
	Пәннің атауы: Іскерлік академиялық жазу
	Пәннің қысқаша мазмұны: Шетел тілі мұғалімінің кәсібилігінің ерекшелігі - оның шет тілін оқытудағы білім, білік және дағдылар жүйесін меңгеруі, жеке қасиеттерін, ақыл-ой белсенділігін, жүйелік ойлау қабілетін дамыту, динамикалық түрде өзгеретін өмірлі... (1)
	Пәннің атауы: Академиялық риторика
	Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту (1)
	Пәннің атауы:  Біріккен Корольдік елдерінің әдебиеті
	Пәннің қысқаша мазмұны: Студенттерді оқу барысында тиімді стратегиялармен таныстыру. Жалпы мәлімет алуға арналған оқыту. Белгілі мағлымат алуға арналған оқыту. Түсінік айту және талдауға арналған оқыту (2)
	Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E)
	Пән атауы: Қазақ  әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары
	Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова
	Дублин дескрипторлары: (A, B, C, D, E) (1)
	Пән атауы: Қазақ  әдебиетін оқытудың жаңа технологиялары (1)
	Бағдарлама авторы: филология магистрі, аға оқытушы Г.К.Тәңірбергенова (1)

