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ТҮСІНІК ХАТ 

 

 Элективті модульдер каталогы (ЭМК) Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университетінің жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

орталығында жасақталды.   

  

 

 

 

Құрметті магистрант! 

 

Каталогта 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 жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру орталығынан немесе 

кафедра меңгерушілерінен көмек сұрауыңызға болады.  

 

 

Сәттілік тілейміз! 
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ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫН ҚҰРАСТЫРУДЫҢ 

НОРМАТИВТІК НЕГІЗДЕРІ 

 

1. Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты 

(Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 31 қазандағы №604 

қаулысымен бекітілген). 

2. Кредиттік  оқыту технологиясы бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудың 

ережесі. ҚР БжҒМ 2018 жылғы 20 сәуірдегі №152 бұйрығымен 

бекітілген. (2018 жылдың 12 қарашасындағы №563 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

3. Жоғары оқу орындарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы 

бақылау, аралық және қорытынды мемлекеттік аттестаттау жүргізудің 

үлгі ережісі. ҚР БжҒМ 2008 жылғы 18 наурызындағы №125 Бұйрығымен 

бекітілген (2018 жылдың 14 маусымдағы №272 бұйрығымен 

өзгерістермен бірге) 

4. Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті Ғылыми кеңесінің 

шешімдері. 
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7М01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт)  

 

Цикл/ 

компон

ент 

Пән коды Пән атауы 
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Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Қазақ филологиясының негіздері 

БП ТК KTM 5205 Қазақ тілінің морфонологиясы 1 5/5 

БП ТК KUTL 5206 Кеңістік пен уақыт аралығындағы түркі 

лингвофилософиясы 

1 5/5 

БП ЖК KTB\AZhB 5207 Қазақ  тіл білімі\әдебиеттану жаңа бағыттары 1 3/3 

КП ТК KZA 5301 Қазақстандағы заманауи әдебиет үдерісі 2 4/4 

2.2 Модуль. Әдебиеттану мен тіл білімінің өзекті мәселелері 

БП ТК SMN 5205 Сингармонология негіздері 1 5/5 

БП ТК MAK 5206 Мәдениетаралық коммуникацияның негіздері 1 5/5 

БП ЖК KTB/AZhB 5207 Қазақ тіл білімі\әдебиеттану жаңа бағыттары 1 3/3 

КП ТК KAKAA 5301 Қазақ әдебиетінің көркемдік-эстетикалық әлемі 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1  Модуль. Тіл білімі мен әдебиеттануындағы ғылыми ізденістер 

КП ЖК KAUIAD 5302 Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және әдеби даму 2 5/5 

КП ТК MP 5303 Мифопоэтика 2 5/5 

БП ТК TBNM 5208 Тіл біліміндегі неологизация мәселелері 2 5/5 

3.2  Модуль. Тіл білімі мен әдебиетінің өзекті мәселелеріне қазіргі заманғы теориялық-

методологиялық көзқарас 

КП ЖК KAUIAD 5302 Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және әдеби даму 2 5/5 

БП ТК AAOT 5303 Әдебиеттану және эстетикалық ойлау тарихы 2 5/5 

БП ТК KTBZA 5208 Қазіргі тіл біліміндегі жаңа бірліктерді зерттеудің аспектісі 2 5/5 

 

Базалық пәндер 

Модуль 2.1 Қазақ филологиясының негіздері 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазақ тілінің морфонологиясы  

Пәннің коды: KTM 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): морфонология пәні, зерттеу 

нысаны, фонетика мен морфологиядан ерекшеліктері мен қазақ морфонологиясының 

зерттелуі, морфонологияның  бірліктері мен терминдері  туралы  теориялық білім беру және 

морф, морфонема, қыстырма дыбыстарды ажыратып,    қызметіне қарай  ғылыми  талдау 

жасауды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): қазақ тілінің морфонологиялық 

заңдылықтары,  фонология мен морфологиядан  ерекшелігі,  дыбыстық құбылыстар,  

морфонологиялық дыбыс алмасулары, сөз құрылымының ықшамдалуы мен  ұлғаюы    

туралы теориялық   анықтама беріп, морфонология  бірліктерінің  қызметін  танытатын   

деректерді   негіздеу. 

Пререквизиттері ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер. 

Постреквизиттері Қазақстандағы заманауи әдебиет үдерісі, Мифопоэтика. 



7 
 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) морфонология  

пәні, оның зерттеу нысаны, тілдің басқа саласымен байланысы туралы  теориялық түсінік  

алады; В) морфонологияның фонетика мен  морфологиядан өзгешелігін ажыратып, 

морфонология бірліктері -морф және морфонема, сөздің ықшамдалуы мен ұлғаю амалдары, 

үнем принципі, селбеспелі және қонар дыбыстар, қыстырма дыбыстар, морфонологиялық 

дыбыс алмасулар-туралы теориялық біліктілік қалыптасады; С) морфонологияның  

теориялық  мәселелерін игеріп, дыбыстық құбылыстарға сипаттама беріп, олардың 

ерекшеліктерін  ғылыми тұрғыда түсіндіре біліп, өз бетімен зерттеу жүргізу  әдіс-тәсілдерін   

меңгереді; D) морфонологиялық құбылыстар, дыбыс алмасу заңдылықтары бойынша  

практикалық талдау  жұмыстарына дағдыланады; Е) морфонология пәні бойынша 

ақпараттық – технологиялық тұрғыда  талдай  білу, білім мен ақпаратты игере білу, 

практикалық тұрғыда талдау жасау,  морфонология мәселелері бойынша зерттеу жүргізе білу  

т.б. тұлғалық өзін-өзі дамыту  құзыреттілікке қол жеткізіледі; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Кеңістік пен уақыт аралығындағы түркі лингвофилософиясы 

Пәннің коды: KUTL 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Тіл білімінің негізгі мәселелеріне философиялық тұрғыдан 

пайымдаулар жасап, негізгі тарихи сатыларын қарастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Лингвофилософияның негізгі ұғымдары мен 

ежелгі тіл философиясы. Тіл білімі мен философияны байланыстырушы негізгі 

ерекшеліктер. Тіл философиясы мен онтологиясы арасындағы тарихи сабақтастық. Түркілік 

және  әлемдік  тілдерді  философиялық тұрғыдан ұғынудың негізгі сатылары.  

Пререквизиттері:   ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер// 

Бакалавриат бағдарламасында игерілген лингвистикалық пәндер. 

Постреквизиттері: Қазақстандағы заманауи әдебиет  үдерісі.  Мифопоэтика. 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) nіл философиясы 

туралы алдыңғы қатарлы білім элементтерін түсіне және көрсете біледі;  В) тіл білімі мен 

философияны байланыстырушы негізгі ерекшеліктерді сараптай  біледі және өзінің кәсіби 

қызметінде қолдана алады; С) түркілік және  әлемдік  тілдерді  философиялық тұрғыдан 

ұғынудың негізгі сатыларын  игеріп, оқу материалдарының құрамдас бөліктерін жіктей 

алады;  D) тіл философиясы мен онтологиясы арасындағы тарихи сабақтастықты талдау 

құзыреттілігіне ие болып, ғылыми пайымдауларды қалыптастыру үшін ақпаратты жинайды 

және мәселелерді шешеді; Е) тіл философиясы туралы теориялық түсінігін кәсіби деңгейде 

қолдана отырып,  курс бойынша жинақталған материалдың маңызын, қорытындылар 

сәйкестігін бағалай біледі  

                          

Дублин дискрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы Қазақ тіл білімі\әдебиеттану жаңа бағыттары 

Пәннің коды: KTB\AZhB 5207 

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр 1 

Бағдарлама авторлары: ф.ғ.д., профессор С.С.Исакова, ф.ғ.к.,доцент М.Т.Куштаева  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): тіл білімінің жаңа бағыттар: 

прагмалингвистика,  психолингвистика, паралингвистика, әлеуметтік лингвистика, 

этнолингвистика, когнитивтік лингвистика т.б. ғылыми зерттеулерді сараптау;  танымдық 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): қазақ тіл біліміндегі жаңа 

лингвистикалық бағыттар, олар туралы ағымдар мен көзқарастарға  талдау жасау. 

http://kzref.org/istoriya-russkoj-literaturi-hh-veka.html
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және этнолингвистикалық, прагмалингвистика, мәтін лингвистикасы салалары бойынша 

(дискурс, концепт, прагматика, мәтін) т.б.  зерттеулер жүргізу және концептуалдық талдау. 

Пререквизиттері ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер 

Постреквизиттері Қазақстандағы заманауи әдебиет үдерісі, Мифопоэтика 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) теориялық 

білімге қажетті ағымдар мен көзқарастарды сұрыптау; В) теориялық білімді жаттығулар 

орындау арқылы тәжірибемен ұштастыру; С) прагмалингвистика, мәтін лингвистикасы 

салалары бойынша (дискурс, концепт, прагматика, мәтін) т.б. зерттеулерді қарасытру; D) 

танымдық және этнолингвистикалық зерттеулер жүргізу;  Е) тілдік бірліктерді қолданысқа 

түсіру, оларға функциялық қызмет атқарту талдау; ұлттық болмыстың тілдегі көрінісін 

зерделей отыра, ұлттық тіл және тілдік процестер арқылы тіл иесінің материалдық және 

рухани мәдениетін таныту 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазақстандағы заманауи әдебиет үдерісі 

Пәннің коды: KZA 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  Халықтың тарихи естелігі – 

ғасырлар бойы мәдени мұраға салынатын, барлық адамзат өркениетінің мәдени топтарын, 

халықтың, ұлттың, этностың өзін сақтап қалудың  негізі болып қалу факторы болып 

табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мәдени мұра өркениетті қоғамның ең маңызды себебі болып 

табылады, ол өзіндік  рухани – өнегелілік пен материалдық құндылықтардан тұрып, ол бір 

ұрпақтан келесі ұрпаққа жай өтіп ғана қоймай, оларды жоғалтып алмас үшін, ұлттық, 

мемлекеттік масштабтағы үлкен күш пен құралдарды салуды талап етеді.   

Пререквизиттері: Қазақ  тіл білімі\әдебиеттану жаңа бағыттары, Қазақ тілінің 

морфонологиясы 

Постреквизиттері: Қазіргі драматургияның поэтикасы, Абайдың әдеби әлемі 

Оқытудың күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік. А)  Жақында өткен 

жылдары біз дара биліктер айырылу тұңғиығында тұрдық. В) Біздің бәріміз қол жеткізген 

тәуелсіздігіміз бізді осыдан құтқарып және біздің қайнар көзімізге іздеуге қайтарды. С) 

Қазіргі  компьютерлік технологиялар, жаһандық үдерістер ғасырындағы жағдайда мәдени 

мұраны сақтау D) әрбір халық үшін маңызды мағынаға ие болып, әлем халықтары 

ұқсастығының жоғалуына әкеліп соғады. Е) Сондықтан бүгінгі күні мәдени мұраны сақтау 

барлығы үшін өзекті мәселе болып отыр. 

 

2.2 Модуль. Әдебиеттану мен тіл білімінің өзекті мәселелері 

Дублин дискрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Сингармофонология негіздері 

Пәннің коды: SMN 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  Сингармофонология негіздері  

пәні, зерттеу нысаны, сингармофонология  бірліктері   мен терминдері туралы теориялық 

білім беріп,  сингармофонема, сингармодыбыс, сингармовариант  қызметі мен 

ерекшеліктеріне қарай практикалық талдау жасауды меңгерту. 

Пәннің қысқаша мазмұны. қазақ сингармофонологиясының зерттелуін,  сингармофонема, 

сингармовариант, сингармоварияцияның анықтамасы мен  қызметін, сингармофонология 

біріктері мен терминдер қорын білу; 

http://kzref.org/ajtalau-ou-anasi.html
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Пререквизиттері: ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер. 

Постреквизиттері: Тіл біліміндегі неологизация мәселелері, Қазіргі тіл біліміндегі жаңа 

бірліктерді зерттеудің аспектісі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) 

сингармофонология пәні, оның зерттеу нысаны, тілдің басқа саласымен байланысы туралы  

теориялық түсінік  алады; В) сингармофонологияның бірліктері,   сингармофонема, 

сингармодыбыс, сингармовариант  қызметі мен ерекшеліктері  туралы теориялық  біліктілік 

қалыптасады. С) сингармофонологияның теориялық мәселелерін игеріп,  

сингармофонеманың қолданысына  сипаттама беріп, сингармодыбыс, сингармовариант  

қызметі мен  ерекшеліктерін  ғылыми тұрғыда түсіндіре біліп, өз бетімен зерттеу жүргізу  

әдіс-тәсілдерін   меңгереді; D ) морфонологиялық  құбылыстар, дыбыс алмасу заңдылықтары 

бойынша  практикалық талдау  жұмыстарына дағдыланады. Е) сингармофонология  пәні 

бойынша ақпараттық – технологиялық тұрғыда  талдай  білу, білім мен ақпаратты игере білу, 

практикалық тұрғыда талдау жасау,  сингармофонология мәселелері бойынша зерттеу 

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

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Мәдениетаралық коммуникация негіздері 

Пәннің коды: MAK 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

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

Курсты оқытудың мақсаты:Тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас туралы түсінік беру. 

Коммуникация, оның ішінде мәдениетаралық коммуникацияның адамзат дамуы 

тарихындағы көп деңгейлі, өзгермелі процесс екендігі туралы, мәдениетаралық 

коммуникация теориясының пайда болу тарихы, ақпараттық технологиялардың (сына 

жазудан бастап Интернетке дейін) тіл мен қарым-қатынасқа өзара ықпалы жайында 

сипаттама беру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мәдени коммуникация, оның негізгі ұғымдары, 

коммуникативтік қызметі, тіл мен қоғамның өзара байланысы, тіл және мәдениет 

функциялары, тілдегі мәдениет құндылықтарының мәнерлілігі туралы мәселелер болып 

табылады 

Пререквизиттері: ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және әдеби даму, Мифопоэтика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) тілдің қызмет ету мәселелерін, оның түрлі әлеуметтік 

топтар мен түрлі мәдениеттерде қолданылу ерекшеліктерін, коммуникативтік тәртібін біледі;  

В) ақпараттың дені адамға сөз арқылы берілетіндігін, әрі адамның қоғамдағы табысы тіл 

мәдениетімен, оның сөз құпиясын меңгеруімен байланысты екендігін ескере отырып, 

теориялық және практикалық білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта қолдана алады; С) 

ақпараттық технологиялар және олардың тіл мен қарым-қатынасқа ықпалын талдай біледі; 

D) мәдениетаралық өзара әрекетте қалыптасқан практикалық құзыреттілігін ғылыми негізде 

еңбекті ұйымдастыруға бағдарламалық құралдарды, ақпараттар қорын,  интернет 

ресурстарын  пайдалана отырып, тиімді шешеді; Е) тілдің қызмет ету мәселелері, оның түрлі 

әлеуметтік топтар мен түрлі мәдениеттерде қолданылу ерекшеліктерін оқытуда тиімді 

қолданудың маңызын бағалай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазақ әдебиетіндегі көркемдік-эстетикалық әлемі 

Пәннің коды: KAKAA 5301 

Кредит саны: 4 

Курс:1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: ф.ғ.д., проф. Пангереев А. Ш. 
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Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  әдеби-эстетикалық түсініктер 

мен әдебиеттанудағы ізденістер негізінде ұлттық әдебиеттің құрылысын зерттеу бағыттарын, 

көркемдік-эстетикалық ерекшеліктері. 

Пәннің қысқаша мазмұны. әдебиет пен әдебиеттанудың теориялық мәселелеріне 

философиялық және онтологиялық көзқарас.  

Пререквизиттері: ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер 

Постреквизиттері: Тіл біліміндегі неологизация мәселелері, Қазіргі тіл біліміндегі жаңа 

бірліктерді зерттеудің аспектісі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) ұлттық сөз өнері эстетикасының ерекшеліктері; В) 

көркем шығарманың құрылысы; шығармашылық процесс психологиясы; С) көркем 

шығарманы талдаудың кибернетикалық негіздері; D) жалпы әдеби процесті тұтастай алып 

түсініп Е)  қорытынды жасаудың талаптарын қарастырады. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1  Модуль. Тіл білімі мен әдебиет тануындағы ғылыми ізденістер 

Дублин дискрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және әдеби даму 

Пәннің коды: KAUIAD 5301 

Кредит саны: 5 

Курс:1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: PhD доктор, АӨМУ доценті  А.С., Кушкимбаева  

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  қазақ әдебиетіндегі ұлттық 

идея философиясын пәнаралық байланыстар негізінде айқындап және оның әдебиеттанудағы 

ғылыми негізінде жүйелілігін таныту 

Пәннің қысқаша мазмұны. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей тақырыптарды 

меңгереді: көркем шығармашылық, көркемдік сана табиғатын синтездеу; көркем шығарманы 

мәдениет феномені ретінде талдау 

Пререквизиттері: Қазақ  тіл білімі\әдебиеттану жаңа бағыттары, Қазақ тілінің 

морфонологиясы 

Постреквизиттері: Қазіргі драматургияның поэтикасы, Абайдың әдеби әлемі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) көркем шығармадағы дүниетаным мәселесін ұлттық 

философия тұрғысынан бағалау; В) тұлға концепциясын философиялық-адамгершілік 

құндылықтар жүйесінің негізі ретінде айқындау; С) қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея 

философиясын пәнаралық байланыстар; D) көркемдік-идеялық қызметін талдау;  Е) қазіргі 

көркем  шығармалардағы фольклорлық мұраларды, сол арқылы мифопоэтикалық 

архетиптерді жинақтау; 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Мифопоэтика 

Пәннің коды: MP 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): әдебиеттегі  мифопоэтикалық 

ойлау дәстүрінің генетикалық тұрғыдан  сабақтастығын зерделеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): ХХ ғасыр басындағы әдебиет тарихынан 

орын алған Алаш арыстарының шығармаларындағы мифопоэтиканың көріністері туралы сөз 

еткенде ғалым символизм, футуризм және акмеизм бағыттарының желісі негізінде қарайды.  

Пререквизиттері: ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген  пәндер 

Постреквизиттері: Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және әдеби даму, Мифопоэтика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әдебиеттегі мифологизм мәселесі, мифопоэтикалық 

құрылым, оның көркемдік-идеялық қызметін талдау; В) қазіргі көркем  шығармалардағы 
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фольклорлық мұраларды, сол арқылы мифопоэтикалық архетиптерді жинақтау; С) қазақ 

жазушыларының тарихи романдармен қатар, бүгінгі күн тынысын бейнелейтін символдық 

астарлы мәндегі эпикалық шығармаларда, D) әңгіме, повестерде,  хикаяттарда аңыздың 

жаңаша қолданысын салыстырып, бағалау; Е) қазіргі әдеби ойлау жүйесінде қалыптасқан 

поэтикалық тіркестер мен образдардың түп-негізіне бойлау арқылы ғалым мифологиялық 

сананың поэтикалық санаға айналуының даму барысын көрсетеді 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Тіл біліміндегі неологизация мәселелері 

Пәннің коды: TBNM 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Қазіргі тіл біліміндегі тіл 

құбылыстары туралы (сөз эволюциясы, сөз мағынасына әсер ететін факторлар, қайта 

жаңғыру, терминдену т.с.с.) туралы түсінік беру.  Сөз мағынасына әсер ететін құбылыстарды 

қоғамдағы болып жатқан факторлармен, тілдің даму барысындағы жаңалықтармен 

байланыстыра отырып, саралап талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны. тіл аспектісіндегі факторлар: эсктралингвистикалық, 

интралингвистикалық, сөз мағынасының ұсақ бөлшектері (сема, ортақ сема, айырушы сема, 

потенциалды сема) мен лексикалық мағынаның құрамдас бөліктері (денотатық, 

сингификаттық, коннатициялық, эмоциялық), лексика-сементикалық жүйе (парадигмалық, 

синтагмалық), сонымен бірге аталған проблемалардың сөз мағынасының қайта жаңғыруына 

әсері, сөз мағыналарының жаңғыру жолдары, номиналдану  сияқты мәселелерді қарастыру. 

Магистранттар сөз мағынасына әсер ететін құбылыстарды қоғамдағы болып жатқан 

факторлармен, тілдің даму барысындағы жаңалықтармен байланыстыра отырып, саралап, 

талдау жасайды.  

Пререквизиттері: Сингармонология негіздері, Мәдениетаралық коммуникацияның негіздері 

Постреквизиттері: Лингвистикалық пәндерді оқытудағы медиатехнология, Қазақ тіл 

біліміндегі лингвомәдени аспектілер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) неологияның теориялық–әдіснамалық негіздері бағыты 

бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай біледі және білім мен 

ақпаратты игереді. В) неологизация (қайта жаңғыру) құбылысы нәтижесіндегі семантикалық, 

лексикалық өзгерістерге практикалық тұрғыда талдау жасай біледі; С) тіл біліміндегі 

неологизация мәселелері пәні бойынша теориялық білімді игеріп, практикалық дағды алады;  

D) сөз мағынасының эволюциясы мәселелері бойынша зерттеу жүргізе біледі. Е) тілдің 

қызмет ету мәселелерін, ондағы құбылыстар, неологизация түрлері және семантикалық 

құрылымдар динамикасын, неологизациядағы сөзжасам әлеуетінің қолданылу 

ерекшеліктерін  тиімді қолданудың маңызын бағалай біледі. 

 

3.2  Модуль. Тіл білімі мен әдебиетінің өзекті мәселелеріне қазіргі заманғы теориялық-

методологиялық көзқарас 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы:  Әдебиеттану және эстетикалық ойлау тарихы 

Пәннің коды: AAOT 5303 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  адамзат дамуының бастау 

тарихынан бастап өнер мен ғылымның біртұтас болғандығы, оның өнер мен 

әдебиеттанудағы алғашқы концепцияларының антикалық ойшылдар еңбектерінде 

негізделгені туралы білімді қалыптастыру.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: көркем-эстетикалық категориялар туралы теориялық және 

тәжірибелік базасын құру, оны тәжірибеде қолдану;  бүтіндей әдеби-эстетикалық түсінік 

қалыптастыра отырып, меңгерген білімін әдебиеттанулық ізденістері кезінде және ұлттық 

әдебиеттің құрылысын зерттеу тұсында қолдана алу;  

Пререквизиттері: Қазақ тіл білімі/әдебиеттану жаңа бағыттары, Мәдениетаралық 

коммуникацияның негіздері 

Постреквизиттері: Қазіргі әдебиеттанудағы белсенді үдерістер,филология мен 

әдебиеттанудың ортақ мәселелері  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) әдеби  даму  жолдарының  қырсырын  аңғару,        

В) түсіну,  талдау  процесімен  тікелей  байланысты  болғандықтан  сынның  туу;  

С) алыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра көрсету;  

D)осымен қатар бұл курстың утилитарлықой мақсатының бірі 

сыншылық  қабілеті  бар  магистранттарды осы  қиын  да  абырлы  жолға  түсіру.  

Е)пәнді  оқыту  барысында  шәкірттерді  қазақ  әдеби  сынының  пайда  болу,  қалыптасу жол

дарынан,  өткен  ұзақ  тарихынан  хабардар  ету, әдебиеттің  дамуы  сыншыл  ой-

пікірлердің  дамуына  қатыстылығын  аңғарту.   

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Қазіргі тіл біліміндегі жаңа бірліктерді зерттеудің аспектісі 

Пәннің коды: KTBZA 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  тіл біліміндегі жаңа 

атауларды зерттейтін сала – неология туралы ғылыми теориялық-әдіснамалық және оның 

зерттеу аспектілері жөніндегі ілімді дамыту. 

Пәннің қысқаша мазмұны тіл біліміндегі жаңа бірліктерді зерттейтін неология саласы  

бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдау, қазіргі  тіл біліміндегі  

жаңа бірліктерді зерттеудің аспектісі пәнінен теориялық білімді саралау, практикалық 

тұрғыда лингвистикалық  сараптау жасау, жаңа сөздерді зерттеудің негізгі бағыттарын 

анықтау. Жаңа бірліктердің классификациясы, лингвофилософиялық ерекшеліктері, тіл 

қызметіндегі жаңа бірліктердің пайда болу жолдары мен түрлерін анықтау.  

Пререквизиттері: Қазақ тіл білімінің жаңа бағыттары, Мәдениетаралық 

коммуникацияның негіздері 

Постреквизиттері: Лингвистикалық пәндерді оқытудағы медиатехнология, Қазақ тіл 

біліміндегі лингвомәдени аспектілер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) неологияның теориялық–әдіснамалық негіздері бағыты 

бойынша материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай біледі және білім мен 

ақпаратты игереді; В) тіл біліміндегі жаңа бірліктердіңі семантикалық, лексикалық түрлеріне 

практикалық тұрғыда талдау жасай біледі; С) қазіргі тіл біліміндегі жаңа бірліктерді 

зерттеудің аспектісі пәні бойынша теориялық білімді игеріп, практикалық дағды алады;  D) 

сөз мағынасының эволюциясы мәселелері бойынша зерттеу жүргізе біледі; Е) тілдің қызмет 

ету мәселелерін, ондағы құбылыстарды, олардың  ерекшеліктерін  тиімді қолданудың 

маңызын бағалай біледі. 
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7М01701 – Қазақ тілі мен әдебиеті білім бағдарламасы  

 (ғылыми-педагогикалық бағыт) 

                                                                                                                   Түскен жылы: 2020 
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Модуль 4.1. Тіл білімі мен әдебиеттегі  ғылыми зерттеудің негізгі мәселелері 

КП ЖК LPOM 6312 Лингвистикалық пәндерді оқытудағы медиатехнология 3 5/5 

КП ТК KDP 6313 Қазіргі драматургияның поэтикасы 3 5/5 

КП ТК KTBLA 6314 Қазіргі тіл біліміндегі лингвомәдени аспектілер 3 5/5 

КП ТК AAA 6315 Абайдың әдеби әлемі 3 5/5 

Модуль 4.2 – Тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері 

КП ЖК LPOM 6312 Лингвистикалық пәндерді оқытудағы медиатехнология 3 5/5 

КП ТК KATBU 6313 Қазіргі әдебиеттанудағы белсенді үдерістер 3 5/5 

КП ТК DKLT 6314 Дәстүрлі және когнитивтік лингвистикадағы терминдер 3 5/5 

КП ТК FAOM  6315 Филология мен әдебиеттанудың ортақ мәселелері 3 5/5 

 

Модуль 4.1 – Тіл білімі мен әдебиеттегі  ғылыми зерттеудің негізгі мәселелері 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С,Д, Е)             

Пәннің атауы Лингвистикалық пәндерді оқытудағы медиатехнология 

Пәннің коды: LPOM 6304 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы:    ф.ғ.к., доцент Қарағұлова Б.С. 
Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): автоматтандырылған  

ғылыми - ақпараттық технологияда  білім беру базасын, медиатехнологияның дамуында 

негізгі тенденцияларды  саралап талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Білім берудегі АКТ», «оқытудың жаңа ақпараттық 

технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» ұғымдарының теориялық және 

әдіснамалық негізін ажырату; тілдік пәндерді оқытудағы медиатехнологияларды оқып 

үйрене, меңгере, тәжірибеде қолдана білудің жолдарын көрсету  және оны дамыту нәтижесін 

деректеп, тілдің даму барысындағы жаңалықтармен байланыстыра отырып, саралап, талдау 

жасайды.  

Пререквизиттері: Сингармонология негіздері, Тіл біліміндегі неологизация мәселесі 

Постреквизиттері: Филология мен әдебиеттанудың ортақ мәселелері, Дәстүрлі және 

когнитивтік лингвистикадағы терминдер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен 

технологияларды пайдалана отырып, қазақ тілі мен әдебиетіне қатысты ақпараттарды іздеу 

үдерісін ұйымдастыруға қатысады және және оларды өңдейді;  әлемдік экономикадағы 

үдерістерге, әлеуметтік өмірдегі өзгермелі құбылыстарға бейімделеді, қазақ тілі мен 

әдебиетіне қатысты жаңалықтарға  ілесе біледі; қазіргі қоғам дамуындағы ақпараттың 

мақсаты  мен мәнін, негізгі ақпараттық қауіпсіздікті түсіну қабілеттілігін  игереді, оның 

ішінде мемлекеттік  қызығушылық пен құндылықты сақтайды; тілдік мәселелерді 

психологиялық диагностика әдістерімен шеше білуді игереді 

А) материалдарды ақпараттық-технологиялық тұрғыда талдай біледі және білім мен 

ақпаратты игереді.  
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В) семантикалық, лексикалық өзгерістерге практикалық тұрғыда талдау жасай біледі;  

С) теориялық білімді игеріп, практикалық дағды алады;  

Д) сөз мағынасының эволюциясы мәселелері бойынша зерттеу жүргізе біледі.  

Е) тілдің қызмет ету мәселелерін, ондағы құбылыстар, семантикалық құрылымдар 

динамикасын,  сөзжасам әлеуетінің  қолданылу ерекшеліктерін  тиімді қолданудың маңызын 

бағалай біледі 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С,Д, Е)             

Пәннің атауы Қазіргі драматургияның поэтикасы 

Пәннің коды: KDP 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр 3 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): драмалық шығармалар 

поэтикасын театр теориясымен байланыстыра зерттеу қажеттігі; драмалық мәтіндердің 

энергиялылығы, ырғақтылығы, памфезділігін саралау  

Пәннің қысқаша мазмұны. сахнадағы сөз өнері, сахна тілі образ тудырудың құралы, идея 

және көркем шындық, жанр формасы т.б.драмалық шығармалардағы кейіпкер бейнесінің 

жасалу ерекшелігін талдайды; сюжет қалыптастыру, сөйлем түзу, композициялық 

қағидалардың өзіндік ерекшеліктерін салыстырады; сахнадағы шығармашылық әдіс пен 

драматург стилін бағалау. 

Пререквизиттері: Қазақстандағы заманауи әдебиет үдерісі, Әдебиеттану және эстетикалық 

ойлау тарихы 

Постреквизиттері: Қазіргі әдебиеттанудағы белсенді үдерістер, Филология мен 

әдебиеттанудың ортақ мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: қазақ тілі мен әдебиетінен білім беруде   инновациялық 

тәжірибелерді зерттейді, қорытады, таратады; тілдік зерттеулердің негізін  нақты 

ұсыныстар және терминдер арқылы қорытындылап бере білуді меңгереді; 

А) ұлттық сөз өнері эстетикасының ерекшеліктері;  

В) көркем шығарманың құрылысы; шығармашылық процесс психологиясы; 

С) көркем шығарманы талдаудың кибернетикалық негіздері;  

Д) жалпы әдеби процесті тұтастай алып түсіну; 

Е)  қорытынды жасаудың талаптарын қарастырады. 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С, Д, Е)             

Пәннің атауы: Қазіргі тіл біліміндегі лингвомәдени аспектілер 

Пәннің коды: KTBLA 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр 3 

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

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі тіл біліміндегі лингвомәдениеттану саласының пәндік 

критерийлері мен қағидаларын, тарихи даму үрдісін, зерттелу бағыттарын, теориялық және 

қолданбалы негіздемесін, ғылыми аппаратымен қоғамдық ғылымдар арасында ерекше орнын  

ажырату 

Пәннің қысқаша мазмұны:  қазіргі тіл біліміндегі лингвомәдени аспектілерін айқындау; 

тілдің сөздік қоры, тілдік құбылыстары теориялық тұрғыдан саралау; қазіргі тіл біліміндегі 

лингвомәдениеттану ғылымының  теориялық-әдістемелік базасына талдау жасау, зерттеу 

шеңберін кеңейту, дамыту. 

Пререквизиттері: ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер 

Постреквизиттері: Филология мен әдебиеттанудың ортақ мәселелері, Дәстүрлі және 

когнитивтік лингвистикадағы терминдер 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: әртүрлі ғылыми және ғылыми-зерттеу мекемелерінде  

қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша ғылыми-зерттеулер жасайды, зерттейді 

жұмысының алгоритмін меңгереді; 

 теориялық және қолданбалы тіл білімі аясындағы базалық білімін зерттеушілік және 

кәсіби бағытта қолдана біледі; - жаңа алынған білімдерді қазақ тілі мен әдебиеті пәндері  

шеңберінде кіріктіріп зерттеу міндеттерін шешеді. 

А) тілдің қызмет ету мәселелерін, оның түрлі әлеуметтік топтар мен түрлі мәдениеттерде 

қолданылу ерекшеліктерін, коммуникативтік тәртібін біледі;  

В) ақпараттың дені адамға сөз арқылы берілетіндігін, әрі адамның қоғамдағы табысы тіл 

мәдениетімен, оның сөз құпиясын меңгеруімен байланысты екендігін ескере отырып, 

теориялық және практикалық білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта қолдана алады; 

С) ақпараттық технологиялар және олардың тіл мен қарым-қатынасқа ықпалын талдай 

біледі;  

Д) мәдениетаралық өзара әрекетте қалыптасқан практикалық құзыреттілігін ғылыми негізде 

еңбекті ұйымдастыруға бағдарламалық құралдарды, ақпараттар қорын,  интернет 

ресурстарын  пайдалана отырып, тиімді шешеді;  

Е) тілдің қызмет ету мәселелері, оның түрлі әлеуметтік топтар мен түрлі мәдениеттерде 

қолданылу ерекшеліктерін оқытуда тиімді қолданудың маңызын бағалай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С,Д, Е) 

Пәннің атауы Абайдың әдеби әлемі 

Пәннің коды: AAA 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш. ,ф.ғ.д., проф. 
Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  Абай Құнанбаевтың ақындық  

әлемін зерттеудің көкейкесті міндеттерін айқындайтын, оны мейлінше жан-жақты, ғылыми 

негізде саралайтын маман қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Абайдың Шығысы мен Батысы жайлы М. 

Әуезов зерттеулерінің кезеңдік өзгерістері, Абайдың ақындық әлемін зерттеудің көкейкесті 

міндеттері, Абайтану  тарихының ғылыми құнды нәтижелері,  ақын мұрасының қазіргі 

кезеңдегі ұлттық руханияттағы орны және т.б. мәселелерін талдау 

Пререквизиттері: Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және әдеби даму, Мифопоэтика 

Постреквизиттері: Қазіргі әдебиеттанудағы белсенді үдерістер, Филология мен 

әдебиеттанудың ортақ мәселелері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: жалпы білім беретін, техникалық     және кәсіптік білім 

беретін оқу орындарында, жоғары оқу орындарында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен 

сабақ беру және білім беруде әдістемелік білігі мен шеберлігін жүзеге асырады; 

ақпараттық-коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, қазақ 

тілі мен әдебиетіне қатысты ақпараттарды іздеу үдерісін ұйымдастыруға қатысады және 

оларды өңдейді; академиялық және кәсіби ортада ғылыми пікірталастарға қатысу қабілеті, 

сондай-ақ зерттеулердің бастапқы нәтижелерін түрлі деңгейдегі академиялық 

басылымдарда жариялайды. 
А) Абай Құнанбаевтың ақындық  әлемін зерттеудің көкейкесті міндеттері 

В) Абайтану  тарихының ғылыми құнды нәтижелерін сыни баға беруде қолданылады.  

С) Абайтану  тарихының ғылыми құнды нәтижелерінің қазіргі әдебиеттегі көрінісі.. 

Д ақын мұрасының қазіргі кезеңдегі ұлттық руханияттағы орны  

Е) Абайдың Шығысы мен Батысы жайлы М. Әуезов зерттеулерінің кезеңдік өзгерістері 

туралы. 

 

Модуль 4.2 – Тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С, Д,  Е)             
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Пәннің атауы: Қазіргі әдебиеттанудағы белсенді үдерістер 

Пәннің коды: KATBU 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш. ,ф.ғ.д., проф. 
Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес):  әдіснамалық негізін айқындау, 

әдебиеттану ғылымына тәуелсіздік әкелген жаңалықтар мен өзгерістерді саралау;  

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): соңғы жылдары жарық көрген зерттеу 

еңбектерінің бағыты мен мәнін ғылыми-теориялық, әдіснамалық сипатын талдау   әдебиет 

тарихы, теориясы, сынына қатысты ізденістерді жинақтау; тақырыпты негіздеп, материал 

жинауда зерттеудің салыстырмалы талдау әдістерін қолдану; соңғы жылдары жарық көрген 

еңбектердің библиографиясын жасау. 

Пререквизиттері: Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея және әдеби даму, Мифопоэтика 

Постреквизиттері: Докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: қазақ тілі мен әдебиетінен білім беруде   инновациялық 

тәжірибелерді зерттейді, қорытады, таратады; тілдік зерттеулердің негізін  нақты ұсыныстар 

және терминдер арқылы қорытындылап бере білуді меңгереді; 

А) әдеби  даму  жолдарының  қыр-сырын  аңғару,   

В) түсіну,  талдау  процесімен  тікелей  байланысты  болғандықтан  сынның  туу; 

С) және  алып тасу  кезеңдерін  әдебиет  тарихына  жанастыра  көрсету; 

Д) осымен  қатар  бұл  курстың  утилитарлық  ой  мақсатының  бірі  - 

сыншылық  қабілеті  бар  студенттерді  осы  қиын  да  абырлы  жолға  түсіру 

Е)пәнді  оқыту  барысында  шәкірттерді  қазақ  әдеби  сынының  пайда  болу,  қалыптасу     

жолдарынан,  өткен  ұзақ  тарихынан  хабардар  ету,  әдебиеттің  дамуы  сыншыл  ой-

пікірлердің  дамуына  қатыстылығын  аңғарту.   

 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С, Д, Е)             

Пәннің атауы: Дәстүрлі және когнитивтік лингвистикадағы терминдер  

Пәннің коды: DKLT 6306 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы  Садирова К.Қ.. , ф.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: қазақ терминтанымын тілдік тұрғыдан ғана емес, когнитивтік-

коммуникативтік, прагматикалық, концептуалдық, ақпараттық  қырынан қарастырудың 

негіздерін айқындау. 

Пәннің қысқаша мазмұны:  терминдерді саралау, олардың айырмашылықтарын айқындау; 

термин туралы, оған қойылатын талаптар, терминнің табиғаты, қолданбалы терминология 

заңдылықтары туралы ғылыми мәліметтерді саралау; қолданбалы  терминтанымның  пәні,  

зерттеу  нысанын анықтау; қолданбалы  терминологиялық әрекет  бағыттарын ажырату. 

Пререквизиттері: ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер 

Постреквизиттері: Докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  әртүрлі ғылыми және ғылыми-зерттеу мекемелерінде  

қазақ тілі мен әдебиеті пәндері бойынша ғылыми-зерттеулер жасайды, зерттейді жұмысының 

алгоритмін меңгереді; теориялық және қолданбалы тіл білімі аясындағы базалық білімін 

зерттеушілік және кәсіби бағытта қолдана біледі;  жаңа таныс емес жағдайларда алынған 

білімдерді қазақ тілі мен әдебиеті пәндері  шеңберінде кіріктіріп зерттеу міндеттерін шешеді 

А) тілдің қызмет ету мәселелерін, оның түрлі әлеуметтік топтар мен түрлі мәдениеттерде 

қолданылу ерекшеліктерін, коммуникативтік тәртібін біледі;  

В) ақпараттың дені адамға сөз арқылы берілетіндігін, әрі адамның қоғамдағы табысы тіл 

мәдениетімен, оның сөз құпиясын меңгеруімен байланысты екендігін ескере отырып, 

теориялық және практикалық білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта қолдана алады; 
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С) ақпараттық технологиялар және олардың тіл мен қарым-қатынасқа ықпалын талдай 

біледі;  

Д) мәдениетаралық өзара әрекетте қалыптасқан практикалық құзыреттілігін ғылыми негізде 

еңбекті ұйымдастыруға бағдарламалық құралдарды, ақпараттар қорын,  интернет 

ресурстарын  пайдалана отырып, тиімді шешеді;  

Е) тілдің қызмет ету мәселелері, оның түрлі әлеуметтік топтар мен түрлі мәдениеттерде 

қолданылу ерекшеліктерін оқытуда тиімді қолданудың маңызын бағалай біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С,Д, Е)             

Пәннің атауы Филология мен әдебиеттанудың ортақ мәселелері 

Пәннің коды: FAOM  6315 

Кредит саны: 5 

Курс: 2, семестр: 3 

Бағдарлама авторы  Садирова К.Қ.. , ф.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты: филологияның жеке салаларының - бүтіннің бөлшегі екендігін 

синтездей алу дағдысын қалыптастыру  

Пәннің қысқаша мазмұны:  қазіргі филологиядағы жетекші парадигмалар мен теориялық-

әдіснамалық аппараттар,  әдебиет тарихындағы негізгі мектептер мен бағыттардың пайда 

болу көздері, әдеби шығарманы жалпы адамзаттық құндылықтардың аксиологиясы ретінде 

қарастыру; көркем туындынының гносеологиялық табиғатына назар аудару; көркем 

шығарманы оқып талдағанда мысалдармен ұштастырып дәлелдеу 

Пререквизиттері: ЖОО бакалавриат бағдарламасында игерген лингвистикалық пәндер 

Постреквизиттері: Докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  жалпы білім беретін, техникалық     және кәсіптік білім 

беретін оқу орындарында, жоғары оқу орындарында қазақ тілі мен әдебиеті пәндерінен сабақ 

беру және білім беруде әдістемелік білігі мен шеберлігін жүзеге асырады; ақпараттық-

коммуникациялық құралдар мен технологияларды пайдалана отырып, қазақ тілі мен 

әдебиетіне қатысты ақпараттарды іздеу үдерісін ұйымдастыруға қатысады және оларды 

өңдейді; академиялық және кәсіби ортада ғылыми пікірталастарға қатысу қабілеті, сондай-ақ 

зерттеулердің бастапқы нәтижелерін түрлі деңгейдегі академиялық басылымдарда 

жариялайды 

А) тілдің қызмет ету мәселелерін, оның түрлі әлеуметтік топтар мен түрлі мәдениеттерде 

қолданылу ерекшеліктерін, коммуникативтік тәртібін біледі;  

В) ақпараттың дені адамға сөз арқылы берілетіндігін, әрі адамның қоғамдағы табысы тіл 

мәдениетімен, оның сөз құпиясын меңгеруімен байланысты екендігін ескере отырып, 

теориялық және практикалық білімін зерттеушілік және кәсіби бағытта қолдана алады; 

С) ақпараттық технологиялар және олардың тіл мен қарым-қатынасқа ықпалын талдай 

біледі;  

Д) мәдениетаралық өзара әрекетте қалыптасқан практикалық құзыреттілігін ғылыми негізде 

еңбекті ұйымдастыруға бағдарламалық құралдарды, ақпараттар қорын,  интернет 

ресурстарын  пайдалана отырып, тиімді шешеді;  

Е) тілдің қызмет ету мәселелері, оның түрлі әлеуметтік топтар мен түрлі мәдениеттерде 

қолданылу ерекшеліктерін оқытуда тиімді қолданудың маңызын бағалай біледі. 
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7M01706 - Шетел тілі: екі шетел тілі  білім беру бағдарламасы  

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
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Модуль 2.1-  Шетел тіліндегі қарым қатынас теориясы және практикасы 

БП ТК AZhShTKK(C2) 

5205 

Ауызша және жазбаша шетел тілінде қарым 

қатынас (Proficiency) 

1 5/5     

БП ТК ShTSAT  5206 Шетел тілінің сөйлеу әрекеті  теориясы 1 5/5     

БП ЖК GZA 5207   Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы 1 3/3 

БП ТК NTAZhP(C1) 5301 Неміс тілінің ауызша және жазбаша практикасы 

С1 

2 4/4     

Модуль 2.2- Шетел тіліндегі сөйлеу әрекетінің теориясы және практикасы 

БП ТК AZhShTP 5205 Ауызша және жазбаша шетел тілінің 

практикасы (Proficiency) 

1 5/5         

БП ТК ShTSO 5206 Шетел тілінің сөйлеу онтогенезі 1 5/5     

БП ЖК GZA 5207  Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы 1 3/3 

БП ТК EShTAZhP(C1) 

5301 

Екінші шетел тілі ауызша және жазбаша 

практикасыC1 

2 4/4  

Модуль 3.1- Тіл білімі теориясы және шетел тілін оқыту әдістемесі 

КП-ЖК TBT 5302 Тіл білімі  теориясы 2 5/5     

КП ТК ShTOITK 5303 Шетел тілді білім берудің жаңартылған 

парадигмасына сәйкес оқыту процесін моделдеу 

2 5/5     

КП ТК LET (ВShT) 5304 Лингвоелтану(бірінші шетел тілі) 3 5/5     

Модуль 3.2- Тіл білімі теориясы және шетел тілін оқытудың  инновациялық 

технологиялары 

КП-ЖК TBT 5302 Тіл білімі  теориясы 2 5/5     

КП ТК ShBBITK 5303 Шеттілдік білім беруде инновациялық 

технологияларды қолдану  

3 5/5     

КП ТК ShTMKKP   5304 Шетел тілінде мәтін құзіретін қалыптастыру 

практикасы  

3 5/5     

 

Модуль 2.1 Шетел тіліндегі қарым қатынас теориясы және практикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ауызша және жазбаша шетел тілінде қарым қатынас (Proficiency) 

Пән коды: AZhShTKK  5205 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Сулейменова З.Е.  

Курсты оқытудың мақсаты: Магистранттардың жазбаша және ауызша мәдениетаралық 

және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Ауызша және жазбаша шетел тілінде қарым қатынас 

(Proficiency) пәнінің негізгі міндеті ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, әлемдік 

стандарттарға сәйкес  магистранттардың жазбаша және ауызша мәдениетаралық және кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру. Курста әртүрлі жанрдағы мәтіндер, видео және аудио 
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материалдар, тақырыптық сөйлеуге, академиялық жазуға  арналған  оқу материалдары 

қолданылады.  

Пререквизиттері: базалық негізгі шетел тілі, шетел тілін арнайы мақсатта оқыту, 

мамандыққа кіріспе, стилистика  

Постреквизиттері: Шетел тілінің когнитивті лингвистикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
A)Жалпымәдени, ғылыми  тақырыптарда және болашақ кәсіби әрекетпен байланысты мәселе 

бойынша  пікірін білдіру;B)хат жүзінде шығармашылық тұрғыдан мәселені, тақырып мәтінін 

эссэ жазу; C)берілген оқу стратегиясымен әр түрлі жанрдағы мәтіндерден ақпаратты  талдау; 

C)кәсіби-бағытталған және ғылыми-техникалық мәтіндердің ерекшеліктерін ауызша және 

жазбаша талдау;D) аннотация жазу кезінде білім тұралы  қысқартылған турде әңгімелеу және 

бағалау; E)-ақпаратты сыни тұрғыдан қабылдап, оны талдау және синтездеу; 

 

Пәннің атауы: Шетел тілінің cөйлеу әрекеті  теориясы 

Пән коды:  ShTSAT   5206 

Кредит саны: 5 
Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Дженалаева Г.А., ф.ғ.к., PhD 

Курсты оқытудың мақсаты:  
Магистранттарды психология мен лингвистиканың түйіскен жерінде пайда болған Шетел 

тілінің сөйлеу әрекеті теориясы деп аталатын психолингвистика ғылымының негізгі 

бағыттарымен таныстыру және адамның сөйлеу тілінің пайда болуы мен қызмет етуі және 

онымен байланысты барлық компоненттер сияқты түсініктерді зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Шетел тілінің сөйлеу әрекеті теориясы» курсы пән негіздері 

мен ерекшеліктері, қалыптасу тарихы, өзекті мәселелері және оның қолданбалы маңызы, 

сөйлеу тетіктері, сөйлеу процестері, сондай-ақ ғылыми зерттеудің осы саласының әдістері 

туралы түсінік береді. Курстың ұсынылған мазмұнымен тілдің және сөйлеудің танымдық 

процестердегі рөлі және әлеуметтік өзара әрекеттесулерге назар аудара отырып танысу, 

біріншіден, тілді меңгеру, сөйлеу процестерін жүзеге асыру барысында лингвистикалық 

сананың қызмет етуінің когнитивті механизмдері туралы түсінік қалыптастырады; 

екіншіден, магистранттардың әлемді тілде кодтау ерекшеліктері туралы білімдерін 

тереңдетеді және жүйелейді; үшіншіден, ғылыми зерттеулерде қолданылатын белгілі бір 

тәжірибелік әдістер жиынтығымен қаруландырады.  

Пререквизиттері: тіл біліміне кіріспе, лексикология, фразеология, қазіргі фонетика. 

Постреквизиттері: стилистика, лингвомәдениеттану, тарихи грамматика, жалпы тіл білімі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
Магистрант білуі тиіс:  

• адам мен қоғамның қалыптасуы мен өміріндегі тілдің негізгі рөлі; 

• тіл мен интеллект туралы ғылым ретіндегі психолингвистиканың теориялық және 

әдіснамалық негіздері; 

• сөйлеу әрекеті теориясының негіздері - орыс ғылымындағы жалғыз психолингвистикалық 

теория; 

• психолингвистика мәселелері; 

• сөйлеу әрекетінің механизмдері; 

• сөздік қатынастың әлеуметтік-мәдени және лингвистикалық аспектілері; 

• психолингвистикалық зерттеу әдістері; 

Курстың соңында магистранттар істей білуі керек: 

• тұлғаның когнитивтік және тілдік дамуына байланысты бірқатар практикалық 

тапсырмалардың теориялық негіздерін қамтамасыз ету; 

• зерттеу мақсатында эксперименттік техниканы өз бетінше қолдану; 

• әлеуметтік, жеке ерекшеліктерді, интеллекттің даму деңгейін, психоэмоционалды 

жағдайларды анықтау мақсатында адамның сөйлеуін талдау; 
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• бар теориялық білім негізінде ғылыми мәселені анықтау және оны зерттеу мен шешу 

жолдарын анықтау; 

Курстың соңында магистранттар дағдылары: 

• категориялық және терминологиялық аппараттар және тәртіп мәселелері; 

• психолингвистиканың теориялық ережелерін ана және зерттелген тілдер фактілерін, сөйлеу 

құбылыстарын, аударма іс-әрекетінің аспектілерін талдауда қолдану дағдылары; 

• ана мен шетел тілдерінің материалдары бойынша психолингвистикадағы негізгі зерттеу 

әдістері; 

• психолингвистикалық мәселелер бойынша негізделген талқылау. 

Курсты оқытудағы негізгі құзіреттіліктер: 

А) негізгі арнайы психолингвистикалық ұғымдар мен түсініктемелерді және олардың 

ерекшеліктерін біледі; 

В) психолингвистика негіздері бойынша қазіргі ғылымда пайда болған үрдістердің 

басымдылықтарын айқындай біледі; 

С) тіл дамытуда байқалып жатқан перспективаны белгілей алады; концептілік, танымдық 

тұрғыда талдаулар жасау бойынша практикалық жұмыс жасай біледі; 

D) алынған нәтижелерді бағалайды, іске асырады;  

E) қазіргі тіл біліміндегі психолингвистикалық теориялық және әдіснамалық қағидаларды, 

басты ұғымдарды біледі, тілтанымдық ғылыми концепцияларды интерпретациялайды. 

Курсты оқытудағы негізгі күтілетін нәтижелер: 

Ғылыми-техникалық және жалпы ғылыми ақпаратты тез табады, талдайды және сауатты 

мәтінмәндік өңдейді, оны проблемалық-міндет нысанына алып келеді, көмекші міндеттерді 

бөледі (ОН 9): 

- ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелерді, шешімдерді және олардың 

негіздемесін біледі және түсінеді. 

- ғылыми зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістерін қолдану; 

- ғылыми ақпаратты жинау және талдау;  

- зерттеу құралдарын және олардың нәтижелерін өңдеу; ғылыми жұмыстарды рәсімдеу; 

алынған нәтижелерді өңдеу; 

- ғылыми зерттеу мақсаты мен тұжырымдамасының зерттеу қорытындыларына сәйкестігін 

бағалау. 

 

Дублин дескрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы 

Пәннің коды: GZA5207 / MNI 5205 

Кредит саны: 3 

Курс: 1 

Бағдарлама авторы: Көптілеуова К.Б. 

Курстың мақсаты: магистранттарды ғылымның әдістемесі саласындағы білімді игеру және 

болашақ кәсіби іс-әрекеттің мәселелерін талдауға және шешуге жан-жақты жақындауға 

мүмкіндік беретін интеллектуалды іс-әрекет дағдыларын игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Зерттеу әдістемесі. Ғылымның негізгі 

функциялары. Ғылым, философия, дін. Ғылым және өнер. Ғылыми білімнің даму 

динамикасы. Ғылыми категориялар. Ғылымға дейінгі және ғылым сөздің тиісті 

мағынасында. Ғылымның дамуындағы тарихи кезеңдер. Ғылыми білімнің құрылымы. 

Ғылыми-зерттеу бағдарламаларын жасау. Ғылымды саралау және интеграциялау. 

Ғылымдардың заманауи тәсілдері мен классификациясы. Ғылыми факт. Мәселе. Гипотеза. 

Заң Ғылыми заңдардың түрлері. Тексеру принципі, оның әр түрлі нұсқалары. Ғылымдағы 

ақиқат мәселесі. Жаратылыстану, экономикалық және әлеуметтік ғылымдардағы шындық. 

Магистрлік диссертацияның түсінігі мен ерекшеліктері. Магистрлік диссертацияның 

құрылымы. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау. Ғылыми бағыт. Мәселе. 

Ғылыми зерттеу объектісі. Ғылыми зерттеудің пәні. Эмпирикалық таным. Ғылыми зерттеу 
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әдістері. Эмпирикалық білімнің құрылымы. Қазіргі ғылымдағы бақылау құралдары мен 

әдістері. Эксперимент, оның тарихи эволюциясы және әр түрлі ғылымдардағы жүргізу 

шарттары. Магистранттардың оқу-зерттеу және зерттеу жұмыстарының түрлері мен 

формалары. Зерттеу тақырыбын таңдау, оның мақсаты мен міндеттерін анықтау. Зерттеу 

нысаны мен пәні. Ақпаратты өңдеу және сақтау әдістері. Дәстүрлі және заманауи бұқаралық 

ақпарат құралдары. Магистрлік диссертация. Магистрлік диссертацияға қойылатын негізгі 

талаптар. Реферат ғылыми жұмыс ретінде, оның мақсаты мен құрылымы. Ғылыми баяндама, 

оның мақсаты мен құрылымы. Баяндаманың тезистері. Ғылыми мақала, оның құрылымы мен 

мазмұны. Теориялық және эмпирикалық мақалалар. Рефераттар, баяндамалар мен мақалалар 

әзірлеуге арналған әдістемелік ұсыныстар. Зерттеу жұмысының этикасы. Ғылыми ақпаратты 

іздеу, жинақтау және өңдеу. 

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Тіл теориясы, Педагогика, Психология. 

Постреквизиттер: Тіл білімі теориясы, Әлеуметтік лингвистика, Психолингвистика 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік): А) отандық және шетелдік 

зерттеушілердің алған нәтижелерін жалпылау және сыни тұрғыдан бағалау, перспективалы 

бағыттарды анықтау, зерттеу бағдарламасын құру қабілетін көрсету; В) ғылым 

эволюциясының тарихи кезеңдерін білу; ғылыми білімнің құрылымы; ғылыми білімнің 

эмпирикалық деңгейінің ерекшелігі; ғылыми білімнің теориялық деңгейінің өзіндік 

ерекшелігі; ғылыми білімнің даму динамикасы. C) таңдалған зерттеу тақырыбының 

өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу дағдыларына ие болу; 

дамыған бағдарламаға сәйкес тәуелсіз зерттеу жүргізу мүмкіндігі; зерттеу нәтижелерін 

мақала немесе баяндама түрінде ғылыми қоғамға ұсыну; D) жоғары оқу орындарында 

лингвистикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; Е) 

өздерінің ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде ғылыми білімнің әдіснамасын қолдану; 

зерттеу мәселелерін шешу барысында эмпирикалық және теориялық тәсілдердің арасындағы 

айырмашылықты көру. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Неміс тілінің ауызша және жазбаша практикасы С1 

Пән коды: NTAZhP(C1) 5301  

Кредит саны: 4 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Жумаханова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға болашақта көптілді және көпмәдениетті 

кәсіби ортаға интеграциялануға мүмкіндік беретін кәсіби бағытталған коммуникативті 

құзыреттілігін қалыптастыру; жаңа білімді игеруге жеке және шығармашылық көзқарасты 

қалыптастыруға қажетті қабілеттер мен сапаларды дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Das Vorstellunsgespräch. Sich auf ein Vorstellungsgespräch 

vorbereiten. Mit Fragen in Vorstellungsgesprächen umgehen. Eine Biographie schreiben. Den 

perfekten Lebenslauf verfassen. Persönlicher Brief. Ein professionelles Bewerbungsbrief schreiben. 

Sich um einen Studienplatz bewerben. Ein Referat halten. Eine Präsentation vorbereiten. Eine 

Grafik beschreiben. Einen Text zusammenfassen und evaluieren. Einen Artikel schreiben. Eine 

Erörterung schreiben. Eine Buchkritik schreiben. Eine Konferenz vorbereiten. Ein 

Auslandspraktikum machen. Internationale Erfahrungen. Interkulturalismus im Büro. Kurze 

literarische Textsorten. Möglichkeiten ausdrücken. Motivationsschreiben.  Meine wissenschaftliche 

Arbeit. Verbkonjunktionen im Präteritum. Temporalsätze mit wenn, als. Plusquamperfekt. 

Konzessivsatz (obwohl). Gradpartikeln (echt, ziemlich). Relativsatz. Passiv Präsens mit 

Modalverben. Passiv Präteritum. Passiv Perfekt. Genitiv mit definitem und indefinitem Artikel. 

Konjunktiv II. Infinitiv mit zu. Temporale Präpositionen +Genitiv. Kausalsätze. Zweiteilige 

Konjunktionen. Futur I.  

Пререквизиттері: Шетел тілі (екінші), Екінші шетел тілінің практикалық курсы, Екінші 

шетел тілін үйде оқу. 
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Постреквизиттері: екінші шет тілінің кәсіби мақсаттағы тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Коммуникативті білімді жалпы және кәсіби лексикаға 

негізделген сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) қолдана білу 

қабілетін көрсетеді. 

В. тілдік дағдыларды (фонетика, грамматика, лексика, магистранттың мамандығына тән 

терминология саласында), кәсіби және ғылыми хат алмасу үшін қажетті негізгі жазбаша 

қарым-қатынас дағдыларына ие; 

C. өзінің ғылыми мамандығының бейініне сәйкес дайындалған монологта сөйлей білу, өз 

ұстанымын негіздеу және көмекші құралдарды (кестелер, графиктер, диаграммалар және 

т.б.) қолдана білу; ақпаратты аналитикалық және синтетикалық өңдеудің негізгі әдістерін 

қолдану: абзацтар бойынша мәтінді семантикалық талдау, ақпараттық бірліктерді таңдау 

және қысқаша абстрактілі құжаттың жоспарын құру; 

D. ауызша және жазбаша түрде ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді жеткізуге, 

кәсіби бағдарланған мәтіндер мен аннотацияларды түсінуге қабілетті; реферат жазу үшін 

кәсіби тақырыптар бойынша әдебиеттерді таңдау, өңдеу және безендіру; 

E. үздіксіз білім алуға қажетті материалды өз бетінше оқуды жүзеге асыра алады, білім беру 

кеңістігінде басқару қызметінде оқуға қажетті материалды өз бетімен синтездей алады, 

кәсіби қызметте қолданылатын ғылыми ақпараттарды презентация түрінде жинай алады. 

 

Модуль 2.2- Шетел тіліндегі сөйлеу әрекетінің теориясы және практикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ауызша және жазбаша шетел тілінің практикасы (Proficiency) 

Пән коды: AZhShTP  5205 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: : Көптілеуова К.Б. 

А) отандық және шетелдік зерттеушілердің алған нәтижелерін жалпылау және сыни 

тұрғыдан бағалау, перспективалы бағыттарды анықтау, зерттеу бағдарламасын құру 

қабілетін көрсету; В) ғылым эволюциясының тарихи кезеңдерін білу; ғылыми білімнің 

құрылымы; ғылыми білімнің эмпирикалық деңгейінің ерекшелігі; ғылыми білімнің 

теориялық деңгейінің өзіндік ерекшелігі; ғылыми білімнің даму динамикасы. C) таңдалған 

зерттеу тақырыбының өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу 

дағдыларына ие болу; дамыған бағдарламаға сәйкес тәуелсіз зерттеу жүргізу мүмкіндігі; 

зерттеу нәтижелерін мақала немесе баяндама түрінде ғылыми қоғамға ұсыну; D) жоғары оқу 

орындарында лингвистикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана 

білу; Е) өздерінің ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде ғылыми білімнің әдіснамасын 

қолдану; зерттеу мәселелерін шешу барысында эмпирикалық және теориялық тәсілдердің 

арасындағы айырмашылықты көру. 

Курсты оқытудың мақсаты:  
"Тілдің ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы" пәнінің мақсаты оқылатын тілдің 

орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық және грамматикалық нормаларына сәйкес 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру және дамыту, оқылатын тілдің дамуының 

негізгі заңдылықтары мен қазіргі тенденциялары туралы адекватты түсініктерді 

қалыптастыру, алған білімдерін мәдениетаралық қарым-қатынас барысында тиімді және 

шығармашылықпен қолдана білуді қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Зерттеу әдістемесі. Ғылымның негізгі 

функциялары. Ғылым, философия, дін. Ғылым және өнер. Ғылыми білімнің даму 

динамикасы. Ғылыми категориялар. Ғылымға дейінгі және ғылым сөздің тиісті 

мағынасында. Ғылымның дамуындағы тарихи кезеңдер. Ғылыми білімнің құрылымы. 

Ғылыми-зерттеу бағдарламаларын жасау. Ғылымды саралау және интеграциялау. 

Ғылымдардың заманауи тәсілдері мен классификациясы. Ғылыми факт. Мәселе. Гипотеза. 



23 
 

Заң Ғылыми заңдардың түрлері. Тексеру принципі, оның әр түрлі нұсқалары. Ғылымдағы 

ақиқат мәселесі. Жаратылыстану, экономикалық және әлеуметтік ғылымдардағы шындық. 

Магистрлік диссертацияның түсінігі мен ерекшеліктері. Магистрлік диссертацияның 

құрылымы. Зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау. Ғылыми бағыт. Мәселе. 

Ғылыми зерттеу объектісі. Ғылыми зерттеудің пәні. Эмпирикалық таным. Ғылыми зерттеу 

әдістері. Эмпирикалық білімнің құрылымы. Қазіргі ғылымдағы бақылау құралдары мен 

әдістері. Эксперимент, оның тарихи эволюциясы және әр түрлі ғылымдардағы жүргізу 

шарттары. Магистранттардың оқу-зерттеу және зерттеу жұмыстарының түрлері мен 

формалары. Зерттеу тақырыбын таңдау, оның мақсаты мен міндеттерін анықтау. Зерттеу 

нысаны мен пәні. Ақпаратты өңдеу және сақтау әдістері. Дәстүрлі және заманауи бұқаралық 

ақпарат құралдары. Магистрлік диссертация. Магистрлік диссертацияға қойылатын негізгі 

талаптар. Реферат ғылыми жұмыс ретінде, оның мақсаты мен құрылымы. Ғылыми баяндама, 

оның мақсаты мен құрылымы. Баяндаманың тезистері. Ғылыми мақала, оның құрылымы мен 

мазмұны. Теориялық және эмпирикалық мақалалар. Рефераттар, баяндамалар мен мақалалар 

әзірлеуге арналған әдістемелік ұсыныстар. Зерттеу жұмысының этикасы. Ғылыми ақпаратты 

іздеу, жинақтау және өңдеу. 

Пререквизиттер: Мамандыққа кіріспе, Тіл теориясы, Педагогика, Психология. 

Постреквизиттер: Тіл білімі теориясы, Әлеуметтік лингвистика, Психолингвистика 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік): А) отандық және шетелдік 

зерттеушілердің алған нәтижелерін жалпылау және сыни тұрғыдан бағалау, перспективалы 

бағыттарды анықтау, зерттеу бағдарламасын құру қабілетін көрсету; В) ғылым 

эволюциясының тарихи кезеңдерін білу; ғылыми білімнің құрылымы; ғылыми білімнің 

эмпирикалық деңгейінің ерекшелігі; ғылыми білімнің теориялық деңгейінің өзіндік 

ерекшелігі; ғылыми білімнің даму динамикасы. C) таңдалған зерттеу тақырыбының 

өзектілігін, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу дағдыларына ие болу; 

дамыған бағдарламаға сәйкес тәуелсіз зерттеу жүргізу мүмкіндігі; зерттеу нәтижелерін 

мақала немесе баяндама түрінде ғылыми қоғамға ұсыну; D) жоғары оқу орындарында 

лингвистикалық пәндерді оқытудың заманауи әдістері мен тәсілдерін қолдана білу; Е) 

өздерінің ғылыми-зерттеу міндеттерін шешуде ғылыми білімнің әдіснамасын қолдану; 

зерттеу мәселелерін шешу барысында эмпирикалық және теориялық тәсілдердің арасындағы 

айырмашылықты көру. 

 

Пәннің атауы Шетел тілінің сөйлеу онтогенезі  

Пән коды:  ShTSO   5206 

Кредит саны: 5 
Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Дженалаева Г.А., ф.ғ.к., PhD 

Курсты оқытудың мақсаты:  
Магистранттарды психология мен лингвистиканың түйіскен жерінде пайда болған Шетел 

тілінің сөйлеу әрекеті теориясы деп аталатын психолингвистика ғылымының негізгі 

бағыттарымен таныстыру және адамның сөйлеу тілінің пайда болуы мен қызмет етуі және 

онымен байланысты барлық компоненттер сияқты түсініктерді зерттеу болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Шетел тілінің сөйлеу әрекеті теориясы» курсы пән негіздері 

мен ерекшеліктері, қалыптасу тарихы, өзекті мәселелері және оның қолданбалы маңызы, 

сөйлеу тетіктері, сөйлеу процестері, сондай-ақ ғылыми зерттеудің осы саласының әдістері 

туралы түсінік береді. Курстың ұсынылған мазмұнымен тілдің және сөйлеудің танымдық 

процестердегі рөлі және әлеуметтік өзара әрекеттесулерге назар аудара отырып танысу, 

біріншіден, тілді меңгеру, сөйлеу процестерін жүзеге асыру барысында лингвистикалық 

сананың қызмет етуінің когнитивті механизмдері туралы түсінік қалыптастырады; 

екіншіден, магистранттардың әлемді тілде кодтау ерекшеліктері туралы білімдерін 

тереңдетеді және жүйелейді; үшіншіден, ғылыми зерттеулерде қолданылатын белгілі бір 

тәжірибелік әдістер жиынтығымен қаруландырады.  
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Пререквизиттері: тіл біліміне кіріспе, лексикология, фразеология, қазіргі фонетика. 

Постреквизиттері: стилистика, лингвомәдениеттану, тарихи грамматика, жалпы тіл білімі. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  
Магистрант білуі тиіс:  

• адам мен қоғамның қалыптасуы мен өміріндегі тілдің негізгі рөлі; 

• тіл мен интеллект туралы ғылым ретіндегі психолингвистиканың теориялық және 

әдіснамалық негіздері; 

• сөйлеу әрекеті теориясының негіздері - орыс ғылымындағы жалғыз психолингвистикалық 

теория; 

• психолингвистика мәселелері; 

• сөйлеу әрекетінің механизмдері; 

• сөздік қатынастың әлеуметтік-мәдени және лингвистикалық аспектілері; 

• психолингвистикалық зерттеу әдістері; 

Курстың соңында магистранттар істей білуі керек: 

• тұлғаның когнитивтік және тілдік дамуына байланысты бірқатар практикалық 

тапсырмалардың теориялық негіздерін қамтамасыз ету; 

• зерттеу мақсатында эксперименттік техниканы өз бетінше қолдану; 

• әлеуметтік, жеке ерекшеліктерді, интеллекттің даму деңгейін, психоэмоционалды 

жағдайларды анықтау мақсатында адамның сөйлеуін талдау; 

• бар теориялық білім негізінде ғылыми мәселені анықтау және оны зерттеу мен шешу 

жолдарын анықтау; 

Курстың соңында магистранттар дағдылары: 

• категориялық және терминологиялық аппараттар және тәртіп мәселелері; 

• психолингвистиканың теориялық ережелерін ана және зерттелген тілдер фактілерін, сөйлеу 

құбылыстарын, аударма іс-әрекетінің аспектілерін талдауда қолдану дағдылары; 

• ана мен шетел тілдерінің материалдары бойынша психолингвистикадағы негізгі зерттеу 

әдістері; 

• психолингвистикалық мәселелер бойынша негізделген талқылау. 

Курсты оқытудағы негізгі құзіреттіліктер: 

А) негізгі арнайы психолингвистикалық ұғымдар мен түсініктемелерді және олардың 

ерекшеліктерін біледі; 

В) психолингвистика негіздері бойынша қазіргі ғылымда пайда болған үрдістердің 

басымдылықтарын айқындай біледі; 

С) тіл дамытуда байқалып жатқан перспективаны белгілей алады; концептілік, танымдық 

тұрғыда талдаулар жасау бойынша практикалық жұмыс жасай біледі; 

D) алынған нәтижелерді бағалайды, іске асырады;  

E) қазіргі тіл біліміндегі психолингвистикалық теориялық және әдіснамалық қағидаларды, 

басты ұғымдарды біледі, тілтанымдық ғылыми концепцияларды интерпретациялайды. 

Курсты оқытудағы негізгі күтілетін нәтижелер: 

Ғылыми-техникалық және жалпы ғылыми ақпаратты тез табады, талдайды және сауатты 

мәтінмәндік өңдейді, оны проблемалық-міндет нысанына алып келеді, көмекші міндеттерді 

бөледі (ОН 9): 

- ақпаратты, идеяларды, тұжырымдарды, мәселелерді, шешімдерді және олардың 

негіздемесін біледі және түсінеді. 

- ғылыми зерттеудің теориялық және эксперименттік әдістерін қолдану; 

- ғылыми ақпаратты жинау және талдау;  

- зерттеу құралдарын және олардың нәтижелерін өңдеу; ғылыми жұмыстарды рәсімдеу; 

алынған нәтижелерді өңдеу; 

- ғылыми зерттеу мақсаты мен тұжырымдамасының зерттеу қорытындыларына сәйкестігін 

бағалау. 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Екінші шетел тілінің ауызша және жазбаша практикасы C1 
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Пән коды: EShTAZhP (C1) 5301 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 1 

Бағдарлама авторы: Жумаханова А.Ж. 

Курсты оқытудың мақсаты: магистранттарға болашақта көптілді және көпмәдениетті 

кәсіби ортаға интеграциялануға мүмкіндік беретін кәсіби бағытталған коммуникативті 

құзыреттілігін қалыптастыру; жаңа білімді игеруге жеке және шығармашылық көзқарасты 

қалыптастыруға қажетті қабілеттер мен сапаларды дамыту; 

Пәннің қысқаша мазмұны: Das Vorstellunsgespräch. Sich auf ein Vorstellungsgespräch 

vorbereiten. Mit Fragen in Vorstellungsgesprächen umgehen. Eine Biographie schreiben. Den 

perfekten Lebenslauf verfassen. Persönlicher Brief. Ein professionelles Bewerbungsbrief schreiben. 

Sich um einen Studienplatz bewerben. Ein Referat halten. Eine Präsentation vorbereiten. Eine 

Grafik beschreiben. Einen Text zusammenfassen und evaluieren. Einen Artikel schreiben. Eine 

Erörterung schreiben. Eine Buchkritik schreiben. Eine Konferenz vorbereiten. Ein 

Auslandspraktikum machen. Internationale Erfahrungen. Interkulturalismus im Büro. Kurze 

literarische Textsorten. Möglichkeiten ausdrücken. Motivationsschreiben.  Meine wissenschaftliche 

Arbeit. Verbkonjunktionen im Präteritum. Temporalsätze mit wenn, als. Plusquamperfekt. 

Konzessivsatz (obwohl). Gradpartikeln (echt, ziemlich). Relativsatz. Passiv Präsens mit 

Modalverben. Passiv Präteritum. Passiv Perfekt. Genitiv mit definitem und indefinitem Artikel. 

Konjunktiv II. Infinitiv mit zu. Temporale Präpositionen +Genitiv. Kausalsätze. Zweiteilige 

Konjunktionen. Futur I.  

Пререквизиттері: Шетел тілі (екінші), Екінші шетел тілінің практикалық курсы, Екінші 

шетел тілін үйде оқу. 

Постреквизиттері: екінші шет тілінің кәсіби мақсаттағы тілі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А. Коммуникативті білімді жалпы және кәсіби лексикаға 

негізделген сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде (сөйлеу, тыңдау, оқу, жазу) қолдана білу 

қабілетін көрсетеді. 

В. тілдік дағдыларды (фонетика, грамматика, лексика, магистранттың мамандығына тән 

терминология саласында), кәсіби және ғылыми хат алмасу үшін қажетті негізгі жазбаша 

қарым-қатынас дағдыларына ие; 

C. өзінің ғылыми мамандығының бейініне сәйкес дайындалған монологта сөйлей білу, өз 

ұстанымын негіздеу және көмекші құралдарды (кестелер, графиктер, диаграммалар және 

т.б.) қолдана білу; ақпаратты аналитикалық және синтетикалық өңдеудің негізгі әдістерін 

қолдану: абзацтар бойынша мәтінді семантикалық талдау, ақпараттық бірліктерді таңдау 

және қысқаша абстрактілі құжаттың жоспарын құру; 

D. ауызша және жазбаша түрде ақпаратты, идеяларды, мәселелер мен шешімдерді жеткізуге, 

кәсіби бағдарланған мәтіндер мен аннотацияларды түсінуге қабілетті; реферат жазу үшін 

кәсіби тақырыптар бойынша әдебиеттерді таңдау, өңдеу және безендіру; 

E. үздіксіз білім алуға қажетті материалды өз бетінше оқуды жүзеге асыра алады, білім беру 

кеңістігінде басқару қызметінде оқуға қажетті материалды өз бетімен синтездей алады, 

кәсіби қызметте қолданылатын ғылыми ақпараттарды презентация түрінде жинай алады. 

 

Модуль 3.1- Тіл білімі теориясы және шетел тілін оқыту әдістемесі 

Дублин дескрипторлар: A) B) C) D) E) 

Пәннің атауы: Тіл білімі теориясы 

Пәннің коды: TBT 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1 

Бағдарлама авторы: Көптілеуова К.Б. 

Курстың мақсаты: магистранттарға ағылшын тілінің фонетикалық және лексикалық 

құрылымының маңызды заңдылықтары туралы түсінік беру, магистранттарды фонетикалық 
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және лексикалық құбылыстардың, семасиологияның, этимологияның, фразеологияның, 

лексикографияның негізгі теориялық аспектілерімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Тіл білімінің негізгі түсініктері. Тіл білімінің 

басқа ғылыммен байланысы. Тіл білімінің басқа ғылымдар арасында алатын орны. Тіл 

білімінің басқа ғылымдармен байланысы. Тіл білімінің теориялық және практикалық 

мәні.Тілдің табиғаты. Қоғамдық қызметі. Тіл мен ойлау. Тіл және лингвистикалық білім. 

Тілдердің генетикалық классификациясы. Тілдер топтары. Тіл біліміндегі салыстырмалы-

тарихи әдіс. Тілдердің мофологиялық классификациясы. Әдеби тіл - диалект - жарагон. 

Әдеби тілдің стильдері. Тілдің тарихи дамуы. Тілдік байланыстар. Халықаралық қатынас 

тілдері. Халықаралық ғылыми тілдер. Тіл біліміндегі жаңа әдістердің пайда болуы. «Тіл 

біліміндегі «әдіснама» және «әдіс» ұғымдары. Тіл біліміндегі жалпы принцип. Әдістеме және 

тіл. Тілдегі «жүйе» және «құрылым» ұғымдары. Тілдің құрылымы. Тілдің функциялары. Тіл 

және сөйлеу Тіл мен ойлаудың байланысы. Тіл және қоғам.  

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, теориялық грамматика, лексикология 

Постреквизиттер: Әлеуметтік лингвистика, Психолингвистика 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А) ағылшын тілі жүйесі және оның қызметі туралы түсінікке ие болу; теориялық 

фонетика мен лексикологияның қазіргі заманғы тенденциялары туралы; теориялық фонетика 

мен лексикологияның басқа лингвистикалық пәндермен байланысы; C) тарихи дамудың 

негізгі кезеңдерін және теориялық лингвистиканың қазіргі жағдайын; теориялық фонетика 

мен лексикологияның заңдылықтары мен заңдылықтары, олардың тұжырымдамалық 

аппараты, қазіргі ғылыми-теориялық көзқарастар; Қазақстан ғалымдарының теориялық 

лингвистиканың дамуына қосқан үлесін білу және қолдана білу; C) лексикологияның пәні 

мен объектісі, лексикологияның басқа ғылым салаларымен байланысы туралы; 

лингвистикалық зерттеудің негізгі әдістері туралы; сөздікті жүйелік ұйымдастыру туралы 

түсініктері болуы керек; D) өз бетінше зерттеу жүргізуге, тілдің фонетикалық және 

лексикалық құбылыстарын өз бетінше түсіндіруге және өз көзқарасын орынды қорғай білу; 

E) синонимдерді, омонимдерді, антонимдерді жіктеу принциптері; фразеологиялық 

түсініктер мен фразеологизмдер объектісіне деген түрлі көзқарастар туралы; оқылатын және 

ана тілдерінің сөздік қорын салыстырмалы зерттеудің негізгі мәселелері туралы білімдерін 

көрсету. 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Шетел тілді білім берудің жаңартылған парадигмасына сәйкес оқыту 

процесін моделдеу 

Пәннің коды: ShTBBZhPSOPM 5303 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Cулейменова З.Е. 

Курстың мақсаты: Курс Шет тіліндегі білім берудің әдіснамалық және тұжырымдамалық 

негіздеріне арналған, атап айтқанда, шет тілін мәдениеттер диалогының мәдениаралық 

қарым-қатынас құралы, бейіндік тілдік білім, шет тілін тереңдетіп оқытатын жалпы білім 

беретін мектептің мәртебесі, уақыт талабы мен қоғамның қажеттіліктері; ғылыми танымның 

когнитивті – лингвомәдени әдіснамасы және белгілі бір ғылыми саланы зерттеу-шет тіліндегі 

білім теориясы, "шет тіліндегі білім беруді" тәуелсіз дидактикалық сала ретінде бөлудің 

теориялық негіздемесі. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Шет тілді білім беруде жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану мәселесі өзекті болып табылады. Шет тілін оқытудың мақсаты-

тақырыпта мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. 

Шет тілдерін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану. Оқытушылардың шет 

тілін үйренуге ынтасын арттыру. Қарым-қатынас, интерактивтілік, шет тілін оқытудың 

түпнұсқалығы қазіргі уақытта тілді мәдени контексте оқыту процесінің болуы. 
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Мультимедиялық технологияларға сәйкес келетін оқу жүйелерінде компьютерлік 

жиынтықтарды, бейнетехниканы, оптикалық дискіні пайдалану. Аудио ақпарат алмасу, 

бейне ақпарат алмасу, виртуалды аудиторлық тақта, тақырыптық ақпараты бар 

пернетақталар, файл алмасу, көпжақты конференциялар өткізу. Білім беру бағдарламасын 

жаңарту критериалды бағалау жүйесі. 

Пререквизиттер: Базалық Базалық шет тілі, шет тілін арнайы мақсатта оқыту, Мамандыққа 

кіріспе, стилистика. 

Постреквизиттер: 21 ғасырдағы мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі шет тілі 

мұғалімінің құзыреттілігі. 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А)- теориялық-әдіснамалық негіздерін меңгеру;в)-шет тілдік білім беруде жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану; с) - шет тілдік білім беру әдіснамаларын меңгеру: мақсаттары, 

тәсілдері, мазмұны, қағидаттары, әдістері, технологиялары (құралдары, тәсілдері, 

интерактивті және ақпараттық технологиялары); D) - лингвомәдениеттану әдіснамасына 

негізделген "мәдениетаралық коммуникация" қазіргі заманғы теориясының теориялық 

негіздерін меңгеру; E) критериалды бағалау жүйесін жаңғырту және енгізу тұрғысынан өз 

шеберлігін көрсету. 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Лингвоелтану (бірінші шетел тілі) 

Пәннің коды: LET (ВShT)   5208 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы:  

Курстың мақсаты: Пәнді оқу сұхбаттасушы мен бастапқы мәтіндердің сөйлеу мәдениетін 

барабар түсіну арқылы тіларалық қарым-қатынас мәселелерінде тілдік құзыреттілікті 

қамтамасыз етуге бағытталған, шет тілін ана тілімен салыстыра отырып зерттейді. Бұл 

жағдайда тіл зерттелетін тілдің мәдениетін тасымалдаушы ретінде қарастырылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): лингвоелтану-шет тілін ана тілімен 

салыстыра отырып зерттейтін аймақтық бағытталған лингвистика. Сонымен қатар, тіл 

зерттелетін тілдің мәдениетін тасымалдаушы ретінде қарастырылады. 

Лингвострантану мәселелерін құрайтын мәселелер екі түрге бөлінеді: лингвистикалық және 

әдістемелік. Лингвистикалық сұрақтар олардағы ұлттық-мәдени мағынаны анықтау үшін тіл 

бірліктерін талдауға қатысты: балама емес лексика, ауызша емес қарым-қатынас құралдары 

(ана тілінде қабылданған қолданудан өзгеше, мимика, ым-ишара арқылы берілетін және 

мағыналары мен қолдану салалары бар әрекеттер), орыс тілінде сөйлейтіндерге тән және 

ауызша қарым-қатынасты қамтамасыз ететін фондық білім, тілдік афористика және 

фразеология, оларда оқытылатын тілде сөйлейтін адамдардың мәдениеті мен ұлттық 

ерекшеліктерін көрсету тұрғысынан қарастырылады. Әдістемелік сұрақтар зерттелетін 

мәтіндерден алынған орыс тіліне тән ұлттық-мәдени мазмұндағы бірліктерді енгізу, 

шоғырландыру және жандандыру әдістеріне қатысты. 

Пререквизиттер: Елтану, тіл біліміне кіріспе, Тіл теориясы. 

Постреквизиттер: Докторантура деңгейінің барлық пәндері. 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік): 

Пәнді оқу нәтижесінде жүреді 

А. келесі құзыреттерді қалыптастыру және дамыту: 

В. Әлеуметтік және кәсіби байланыстардың барабарлығын қамтамасыз ететін әлеуметтік-

мәдени және мәдениетаралық қарым-қатынас дағдылары; 

С. лингвистикалық білім жүйесін меңгеру 

оқытылатын шет тілінің қолданылуы, оның функционалдық түрлері; 

D. мінез-құлықтың этикалық және моральдық нормалары, әлеуметтік жағдайлардың үлгілері, 

өзара әрекеттесудің типтік сценарийлері туралы түсінікке ие болу. 
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E. олардағы ұлттық-мәдени мағынаны анықтау үшін тіл бірліктерін талдай білу: балама 

лексика, ауызша емес қарым-қатынас құралдары 

 

Модуль 3.2  – Тіл білім теориясы және шет тілін оқытудың теориясы мен 

инновациялық технологиялар 

 

Дублин дескрипторлар:  А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шеттілдік білім беруде инновациялық технологияларды қолдану 

Пәннің коды: ShBBITK 5303 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы: Cулейменова З.Е. 

Курстың мақсаты: Курс Шет тіліндегі білім берудің әдіснамалық және тұжырымдамалық 

негіздеріне арналған, атап айтқанда, шет тілін мәдениеттер диалогының мәдениаралық 

қарым-қатынас құралы, бейіндік тілдік білім, шет тілін тереңдетіп оқытатын жалпы білім 

беретін мектептің мәртебесі, уақыт талабы мен қоғамның қажеттіліктері; ғылыми танымның 

когнитивті – лингвомәдени әдіснамасы және белгілі бір ғылыми саланы зерттеу-шет тіліндегі 

білім теориясы, "шет тіліндегі білім беруді" тәуелсіз дидактикалық сала ретінде бөлудің 

теориялық негіздемесі. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Шет тілді білім беруде жаңа ақпараттық 

технологияларды қолдану мәселесі өзекті болып табылады. Шет тілін оқытудың мақсаты-

тақырыпта мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыру. 

Шет тілдерін оқытуда жаңа ақпараттық технологияларды қолдану. Оқытушылардың шет 

тілін үйренуге ынтасын арттыру. Қарым-қатынас, интерактивтілік, шет тілін оқытудың 

түпнұсқалығы қазіргі уақытта тілді мәдени контексте оқыту процесінің болуы. 

Мультимедиялық технологияларға сәйкес келетін оқу жүйелерінде компьютерлік 

жиынтықтарды, бейнетехниканы, оптикалық дискіні пайдалану. Аудио ақпарат алмасу, 

бейне ақпарат алмасу, виртуалды аудиторлық тақта, тақырыптық ақпараты бар 

пернетақталар, файл алмасу, көпжақты конференциялар өткізу. Білім беру бағдарламасын 

жаңарту критериалды бағалау жүйесі. 

Пререквизиттер: Базалық шет тілі, шет тілін арнайы мақсатта оқыту, Мамандыққа кіріспе, 

стилистика. 

Постреквизиттер: компетентность учителя иностранного языка в контексте межкультурной 

коммуникации в 21 веке 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А-шет тілінде білім берудің жаңартылған парадигмасына сәйкес шет тілінде білім берудің 

теориялық-әдіснамалық негіздері; 

- - шет тілін білім берудің мәдениетаралық-коммуникативтік жүйесі ретінде қазіргі заманғы 

құзыреттілік-әдіснамалық шет тілін қалыптастыру парадигмасының мәні; 

- - шет тілінде білім беру әдіснамасы: шет тілінде білім берудің мақсаттары, тәсілдері, 

мазмұны, қағидаттары, әдістері, технологиялары (әдістер, құралдар, тәсілдер, интерактивті 

және ақпараттық технологиялар); 

- шет тілінде білім берудің жаңартылған парадигмасына сәйкес лингвомәдениеттанымдық 

әдіснамаға негізделген "мәдениетаралық коммуникация" заманауи теориясының теориялық 

негіздері 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шетел тілінде мәтін құзіретін қалыптастыру практикасы  

Пәннің коды: PFTKIYa 5208 

Кредит саны: 5 

Курс 1, семестр 2 

Бағдарлама авторы:  
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Курстың мақсаты: 

мәтіндік құзыреттілікке ие тілдік тұлғаны дамыту, яғни мәтіндік әрекеттерді еркін орындау, 

саналы және белсенді іс-әрекет процесінде кез-келген оқу материалын игеру, мәтіндерді 

талдау, тілдік құралдарды таңдау, мәлімдемені жобалау, дәстүрлі жаттығулар түрлерін 

орындау, соның ішінде визуалды қабылдау және мәтіндерді редакциялау. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): пәннің негіздері мен ерекшеліктері, оның 

қалыптасу тарихы, өзекті мәселелер және оның қолданбалы маңызы, сөйлеу механизмдері, 

сөйлеу процестері, сондай-ақ ғылыми зерттеудің осы саласының әдістері. Танымдық 

процестер мен әлеуметтік өзара әрекеттестіктегі тіл мен сөйлеудің рөліне назар аудара 

отырып, курстың ұсынылған мазмұнымен танысу, біріншіден, тілді меңгеру, сөйлеу 

процестерін жүзеге асыру процесінде лингвистикалық сананың жұмыс істеуінің танымдық 

механизмдері туралы идеяны қалыптастырады; екіншіден, магистранттардың тілді әлемді 

кодтау ерекшеліктері туралы білімін тереңдетеді және жүйелейді; үшіншіден, ол ғылыми 

зерттеулерде қолданылатын практикалық әдістердің белгілі бір жиынтығымен 

жабдықталған. 

Пререквизиттер: тіл біліміне кіріспе, лексикология, фразеология, қазіргі фонетика. 

Постреквизиттер: стилистика, лингвомәдениеттану, жалпы тіл білімі. 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік): Магистранттың келесі 

құзыреттілік түрлері болуы керек: 

А-тілдік-лингвистикалық білімнің, тіл бірліктерін талдау және синтездеу ережелерінің 

жиынтығы; 

В-сөйлеу –тілдік құралдардың шектеулі санын және олардың жұмыс істеу заңдылықтарын 

сөздерді құру үшін қолдану; 

С-коммуникативтік-қарым-қатынас пен мінез-құлықтың белгілі бір нормаларын 

қанағаттанарлық меңгеру дәрежесі, 

D. этно-және әлеуметтік-психологиялық эталондармен, 

E. мінез-құлық стандарттары мен стереотиптері. 
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7M01706 - Шетел тілі: екі шетел тілі  білім беру бағдарламасы  

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

    Түскен жылы: 2020  
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Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1 - Жоғары мектепте шетелдік білім берудің заманауи  әдіснамасы 

КП-ЖК ATEATI 5305 Ағылшын тілді елдер әдебиетінің тарихы және 

интерпретациясы 

3 5/5 

КП ТК XXIGShTMMKT

K 6305 

21 ғасырдағы шетел тілі мұғалімінің 

мәдениетаралық коммуникация тұрғысынан 

құзыреттілігі 

3 5/5 

КП ТК ShTKL 6306 Шетел тілінің қолданбалы лингвистикасы 3 5/5 

КП ТК ShTAL 6307 Шетел тілінің әлеуметтік лингвистикасы 3 5/5 

Модуль 4.2- Заманауи лингвистика және шетел тілі мұғалімінің мәдениаралық 

құзыреттілігі 

КП-ЖК ATEATI 5305 Ағылшын тілді елдер әдебиетінің тарихы және 

интерпретациясы 

3 5/5 

КП ТК XXIGShTMKPTK 

6305 

21 ғасырдағы шетел тілі мұғалімінің кәсіби-

педагогикалық құзыреттілігі 

3 5/5 

КП ТК ShTKogL  6306 Шетел тілінің когнитивті лингвистикасы 3 5/5 

КП ТК SMZ    6307 Салыстырмалы мәдени зерттеулер 3 5/5 

 

Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1- Жоғары мектепте шетелдік білім берудің заманауи  әдіснамасы 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: 21 ғасырдағы шетел тілі мұғалімінің мәдениетаралық коммуникация 

тұрғысынан құзыреттілігі 

Пәннің коды: XXIGShTMMKTK 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2 

Бағдарлама авторы: Сулейменова З.Е.  

Курстың мақсаты: магистранттардың ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық 

қызметінде оларға қажетті құзыреттіліктерін дамыту және педагогикалық міндеттерді 

шешуге құзыреттілік тәсілін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Бәсекеге қабілетті маман, шығармашылық 

тұлға, кәсіби маңызды қасиеттер, жеке қасиеттер, жеке құрылым, мотивациялық-құндылық 

компоненті, операциялық-практикалық компонент, эмоционалды-еріктік компонент. Білім 

алу үшін қажетті критерий магистранттың алған педагогикалық білімін іске асыру үшін жеке 

жауапкершілігі болуы керек. Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды қасиеттерін 

педагогикалық пәндер арқылы дамыту-бұл тиісті іс-шаралар мен оқу құралдарын қолдана 

отырып, нақты міндеттерді шешетін функционалды жүйе. Адамның әлеуметтік 

функцияларды орындауға дайындығы оның моральдық-мазмұндық, мотивациялық, 

мазмұндық және іс жүргізу аспектілерінің жиынтығымен анықталады. тұлғаның үш 

компонентті құрылымы: дүниетаныммен, нанымдармен, ұмтылыстармен, мүдделермен 

анықталатын тұлғаның бағыты; білім, білік, дағдыларды қамтитын тәжірибе; психикалық 

процестердің ерекшеліктері: ерік, сезім, қабылдау, ойлау, эмоциялар. Кәсіби бағытталған 
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танымдық іс-әрекеттің әдістері: салыстыру, жалпылау, нақтылау, ұғымдарды анықтау, себеп-

салдар байланысын орнату, заңдылықтарды анықтау, сұрақ - болжамдар, дәлелдер, бағалау. 

Пререквизиттер: Теория языкознания, Лексикология, Теоретическая грамматика  

Постреквизиттер: Докторантура деңгейінің барлық пәндері 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А. Тұлғаның кәсібилігі және педагогтың қызметі ұғымдарының құрылымын, құзыреттілік, 

құзыреттілік терминдерінің мазмұнын, құзыреттіліктің қалыптасу өлшемдері мен 

көрсеткіштерін көрсету; B. теориялық ұстанымдарды практикалық міндеттерді шешу үшін 

шығармашылықпен пайдалану;проблеманы анықтау, гипотеза қою, әртүрлі өзекті 

проблемалар бойынша өз пікірін тұжырымдау және білдіру;айқындылық, дәйектілік, 

негізділік, баяндаудың анықтығы негізінде өз көзқарасын түсіндіру, дәлелдеу, дәлелдеу, 

жазбаша шет тілдік қарым-қатынас негізінде қорытындылар жасау; алған білімдерін 

мамандық бейіні бойынша оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану.C. синтездеу 

элементтерінің үйлесуі, құрастыру бойынша жаңа – эссені жазудың әртүрлі түрлері бойынша 

общепрофессиональной тақырыбы;D.- оқу бағдарламасында көрсетілген мазмұн шеңберінде 

тілдік грамматикалық материалды жазбаша сөйлеуде қолдану; - сөздіктердің әртүрлі 

типтерімен (түсіндірме, фразеологиялық, тезаурус және т. б.) жұмыс істеу. ); 

F. - басқа әлеуметтік мәдениет әлемінің бейнесін тереңірек түсінумен жазбаша байланыс 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шетел тілінің қолданбалы лингвистикасы 

Пәннің коды:ShTKL 6306 

Кредит саны: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: Жумаханова А.Ж. 

Курстың мақсаты: магистранттарды шет тілінің қолданбалы лингвистикасының негізгі 

бағыттарымен және ғылыми білімді лингвистикалық модельдеудің негіздерімен таныстыру, 

шет тілінің қолданбалы лингвистикасының әр бағытының тұжырымдамалық аппаратын 

игеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Қолданбалы лингвистика тіл білімінің 

бағыты ретінде. Қолданбалы лингвистиканың негізгі бағыттары. Компьютерлік лингвистика. 

Сот сараптамасы. Тілді меңгеру. Тілдік тестілеу. Сөйлеуді дамыту. Прескриптивизм. 

Антропологиялық лингвистика. Нейролингвистика. Психолингвистика. Стилистика. 

Аударма ісі. Қолданбалы лингвистика, квантитативті лингвистика, компьютерлік 

лингвистика. Тіл функцияларын оңтайландыру және лингвистиканың қолданбалы 

бағыттары. Лингвистикалық ғылымға қолданылатын жалпы ғылыми әдістер. Компьютерлік 

лексикография. Теориялық және практикалық лексикографияның негізгі мәселелері. 

Сөздіктердің типологиясы. Сөздіктің құрылымдық компоненттері. Сөздік мақала аймақтары. 

Лексикографиялық жұмыстарды қолдаудың компьютерлік бағдарламалары. Автоматты 

сөздіктер (адамның соңғы пайдаланушысы және мәтінді өңдеу бағдарламаларына арналған 

сөздіктер). Автоматты сөздіктер аймақтары. Лингвистикалық терминография. 

Лингвистикалық терминология ерекше терминдік жүйе ретінде. Корпустық лингвистика: 

негізгі ұғымдар. Конкорданс. Корпустармен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар. Өз 

корпусын құру. Жоспарлау. Деректерді жинау және цифрландыру. Мәтінді кодтау. Корпусты 

аннотациялау. Сақтау, жариялау және жаңарту. Аударма қолданбалы лингвистикалық пән 

ретінде. 

Аударма ісі. Аударма түрлері. Машиналық аударма: тарихы, қолдану аясы. Машиналық 

аударма стратегиясы. Машиналық аударманың даму болашағы. Тіл білімінің семиотикалық 

аспектісі. Белгі туралы түсінік. Жалпы белгілердің құрылғысы, атап айтқанда тілдік белгі. 

Ақпараттық іздеудің негізгі түсініктері. ЖЗШ түрлері. Саяси лингвистика бағыт ретінде. 

Табиғи тілдерді өңдеу жүйелері. Адам-машиналық өзара әрекеттесу құрылымы. Табиғи 

тілдерді өңдеу жүйелері. "Табиғи тілді өңдеу"пәнаралық бағытының пайда болуы және 
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дамуы. Сандық лингвистика. "Электрондық ресурс" жалпы түсінік ретінде. Электрондық 

ресурстардың түрлері және оларды жіктеу принциптері. Нейролингвистика. Қолданбалы пән 

ретінде компьютерлік лингвистика. Антропологиялық лингвистика. 

Пререквизиттер:  Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, тіл теориясы, 

Орыс/Ағылшын/Неміс тілінің сөзжасам, орыс/ ағылшын/ неміс/ қытай тілінің 

лексикологиясы, Морфология, Синтаксис, Мәдениеттану, құқық негіздері, психолингвистика 

негіздері. 

Постреквизиттер: "Шет тілінің қолданбалы лингвистикасы" пәні магистранттарға 

магистрлік диссертацияны орындауды қоса алғанда, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау 

үшін қажетті дағдылар мен білімдерді меңгеруге көмектеседі. 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А. жаңа лингводидактикалық стратегиялардың қалыптасуын көрсету 

қолдану қабілеті; аударма қызметін оңтайландыру үшін машиналық аударма мен машиналық 

сөздіктердің қолда бар жүйелерін пайдалану қабілеті; жеке лингвистикалық зерттеу процесін 

оңтайландыру үшін қазіргі заманғы лексикографиялық құралдарды (электрондық сөздіктер, 

желілік сөздіктер, тезаурустар) пайдалану қабілеті; "шет тілі" пәні саласында лингвистика 

мен білім берудің қолданбалы салаларында лингвистикалық білімдерін көрсету»; 

В. оқу материалдарының құрамдас компоненттерінің жіктелуін талдау, өзінің болашақ 

мамандығының әлеуметтік маңыздылығын түсінуге дайын болу, кәсіби қызметті жүзеге 

асыруға ынталы болу; әріптестермен кооперацияға, ұжымда жұмыс істеуге дайын болу; өзін-

өзі дамытуға ұмтылу, өзінің біліктілігі мен шеберлігін арттыру; ақпаратты басқару құралы 

ретінде компьютермен жұмыс істеу дағдыларын меңгеру. 

C. элементтердің үйлесімін синтездеу, жаңасымен құрастыру – эссе, аналитикалық 

баяндамалар, рефераттар жазу, жоспарлар құру, білім беру бағдарламасының бағыты (бейіні) 

бойынша ғылым мен білім беру саласындағы зерттеу міндеттерін шешу қабілеті; мәтінді 

автоматты өңдеу жүйелері құрылғысының қағидалары және модельдер, оның ішінде 

Лингвистикада және "шет тілі" пәндік саласында білім беру саласында қолданылатын 

математикалық модельдер туралы түсінікке ие болу»; 

D қолданбалы лингвистиканың ұғымдық аппаратын шет тілі мұғалімінің кәсіби қызметінің 

нақты фактілері мен құбылыстарымен және жалпы педагогикалық үдеріспен байланыстыру; 

ауызша және жазбаша тілді логикалық дұрыс, дәлелді және анық құрастыруды бағалау; 

E кодификацияланған орыс әдеби тілін және оның ғылыми стилін меңгеру; лингвист-

зерттеуші және лингвист-практиктің қолданбалы қызметінде, сондай-ақ шет тілі мұғалімінің 

кәсіби қызметінде қолданылатын мәтінді автоматты өңдеудің заманауи әдістерін меңгеру; 

лингвистикадағы қолданбалы бағыттардың терминологиялық құралдарын меңгеру; 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Шетел тілінің әлеуметтік лингвистикасы 

Пәннің коды:ShTAL 6307 

Кредит саны: 5 

Курс: 2 

Бағдарлама авторы: Коптлеуова К. Б. 

Курстың мақсаты: магистранттарды қазіргі социолингвистиканың негізгі бағыттарымен 

таныстыру, тілдік құрылымдардағы әлеуметтік процестердің көрініс беру ерекшеліктерін 

зерттеу, социолингвистикалық білімді қазіргі коммуникацияның проблемалық салаларында 

пайдалану мүмкіндігін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Зерттеу объектісі, социолингвистиканың 

ғылым ретіндегі мақсаттары мен міндеттері. Социолингвистика тілдік құбылыстардың 

шарттылығын және тілдік бірліктерді әлеуметтік факторлардың қолдануын зерттейтін 

пәнаралық ғылым ретінде. Социолингвистиканы зерттеу объектісі. Зерттеудің негізгі 

түсініктері, мәселелері, міндеттері. Социолингвистиканың ғылым ретінде пайда болуы. 

Социолингвистиканың мәртебесі. Социолингвистиканың сабақтас пәндер жүйесіндегі орны: 
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социолингвистика – тіл білімі, социолингвистика – этнология, социолингвистика – 

семиотика. Социолингвистикалық зерттеулердің бағыттары. Синхроникалық және 

диахрондық социолингвистика. Теориялық және эксперименттік социолингвистика. 

Қолданбалы социолингвистика зерттеген мәселелер. Социолингвистикалық зерттеу әдістері. 

Тіл жағдайы және тіл саясаты. Тілдік жағдай түсінігі. Экзоглоссиялық және эндоглоссиялық 

тілдік жағдай. Тілдік жағдайлардың белгілерін саралау. Этносаралық қарым-қатынас тілдері: 

койне, пиджиндер. Пиджиндердің креолизациясы және креол тілдері. Көптілділік. Тілдердің 

байланыс процестері: екі тілділік және диглоссия; екі тілділіктегі тілдік байланыстардың 

нәтижесі ретінде кедергі. Тіл саясаты ұғымы. Тіл саясатының кезеңдері. Тілдік жоспарлау. 

Қоғам және көптілділік. Ұлт, этникалық және тіл. Ұлт ұғымы және этникалық ұғым. Тіл 

мәртебесі. Тілдік жағдай. Тілдік азшылықтар. Мемлекеттік, ресми, титулдық тілдер. Тіл 

саясаты және тілдік жоспарлау: әлемдік тәжірибе тәжірибесінен. Тілдік жоспарлаудың 

түрлері мен теориялары. Тілдік жоспарлауды құрайтын кезеңдер мен процедуралар. Тілдік 

жоспарлауға әсер ететін факторлар. Азшылықтар лингвистикалық проблема ретінде.  Тілдік 

жоспарлау процесінде тілдік азшылық мәселесін шешу жолдары. Тілдік қақтығыстар: 

себептері, сипаттамалары, шешу әдістері. Білім және екі тілділік. Түрлері, бағдарламалар 

шығарылған өлеңдер жинағының білім беру. Әлемдік тәжірибе тәжірибесінен екі тілді 

бағдарламалардың мысалдары. Сөйлеу мінез-құлқы. Сөйлеу жағдайы-бұл тұжырымның 

контекстін құрайтын жағдай. Әлеуметтік рөл және әлеуметтік мәртебе туралы түсінік. 

Сөйлеу мінез-құлқы туралы түсінік. 

Пререквизиттер:  Тіл білімі теориясы, Лексикология, Теориялық грамматика 

Постреквизиттер: Докторантура деңгейінің барлық пәндері 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А) иметь представление об описании языковой ситуации, использовать 

социолингвистические данные для оценки устойчивости языковой ситуации, степени 

опасности языкового сдвига и т.д.; В) знать и уметь использовать знать базовые понятия 

социолингвистики, иметь представление об этапах развития социолингвистики и её связи с 

другими лингвистическими дисциплинами; С) иметь навыки ориентироваться в основных 

методиках проведения социолингвистических исследований; D) уметь использовать 

лингвистические данные в изучении социальной стратификации; E) уметь описывать 

речевую ситуацию в многообразии её социолингвистических признаков. 

 

Модуль 4.2- Заманауи лингвистика және шетел тілі мұғалімінің мәдениаралық 

құзыреттілігі 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: 21 ғасырдағы шетел тілі мұғалімінің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі  

Пәннің коды:XXIGShTMKPTK 6305 

Кредит саны: 5 

Курс: 2 

Бағдарлама авторы: Сулейменова З.Е.  

Курстың мақсаты: магистранттардың ЖОО оқытушысының кәсіби-педагогикалық 

қызметінде оларға қажетті құзыреттіліктерін дамыту және педагогикалық міндеттерді 

шешуге құзыреттілік тәсілін қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Бәсекеге қабілетті маман, шығармашылық 

тұлға, кәсіби маңызды қасиеттер, жеке қасиеттер, жеке құрылым, мотивациялық-құндылық 

компоненті, операциялық-практикалық компонент, эмоционалды-еріктік компонент. Білім 

алу үшін қажетті критерий магистранттың алған педагогикалық білімін іске асыру үшін жеке 

жауапкершілігі болуы керек. Болашақ мұғалімдердің кәсіби маңызды қасиеттерін 

педагогикалық пәндер арқылы дамыту-бұл тиісті іс-шаралар мен оқу құралдарын қолдана 

отырып, нақты міндеттерді шешетін функционалды жүйе. Адамның әлеуметтік 

функцияларды орындауға дайындығы оның моральдық-мазмұндық, мотивациялық, 
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мазмұндық және іс жүргізу аспектілерінің жиынтығымен анықталады. тұлғаның үш 

компонентті құрылымы: дүниетаныммен, нанымдармен, ұмтылыстармен, мүдделермен 

анықталатын тұлғаның бағыты; білім, білік, дағдыларды қамтитын тәжірибе; психикалық 

процестердің ерекшеліктері: ерік, сезім, қабылдау, ойлау, эмоциялар. Кәсіби бағытталған 

танымдық іс-әрекеттің әдістері: салыстыру, жалпылау, нақтылау, ұғымдарды анықтау, себеп-

салдар байланысын орнату, заңдылықтарды анықтау, сұрақ - болжамдар, дәлелдер, бағалау. 

Пререквизиттер: тіл білімі теориясы, Лексикология, Теориялық грамматика 

Постреквизиттер: докторантура деңгейінің барлық пәндері 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, құзыреттілік дағдылары)) 

А. Тұлғаның кәсібилігі және педагогтың қызметі ұғымдарының құрылымын; құзыреттілік, 

құзыреттілік терминдерінің мазмұнын; құзыреттіліктің қалыптасу өлшемдері мен 

көрсеткіштері туралы; B. теориялық ұстанымдарды практикалық міндеттерді шешу үшін 

шығармашылықпен пайдалану;проблеманы анықтау, гипотеза қою, әртүрлі өзекті 

проблемалар бойынша өз пікірін тұжырымдау және білдіру;айқындылық, дәйектілік, 

негізділік, баяндаудың анықтығы негізінде өз көзқарасын түсіндіру, дәлелдеу, дәлелдеу, 

жазбаша шет тілдік қарым-қатынас негізінде қорытындылар жасау; алған білімдерін 

мамандық бейіні бойынша оқу және ғылыми-зерттеу қызметінде пайдалану. C. 

элементтердің үйлесімін синтездеу, жаңасымен құрастыру – жалпы кәсіби тақырып бойынша 

әр түрлі эссе жазу;D. - оқу бағдарламасында көрсетілген мазмұн аясында жазбаша сөйлеуде 

тілдік грамматикалық материалды пайдалану;- сөздіктердің әртүрлі типтерімен жұмыс 

(түсіндірме, фразеологиялық, тезаурус және т. б.).); 

F.-басқа әлеуметтік мәдениет әлемінің бейнесін тереңірек түсінетін жазбаша байланыс 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Шетел тілінің когнитивті лингвистикасы  

Пәннің коды:ShTKogL  6306 

Количество кредитов: 5 

Курс 2, семестр 3 

Бағдарлама авторы: Жумаханова А.Ж. 

Курстың мақсаты: Когнитивті лингвистиканың қазіргі формасындағы басты ерекшелігі-

танымдық көзқарастардың әдіснамалық өзгеруі (эвристика). Когнитивті лингвистиканың 

пайда болуы-Лингвистикада 1950 жылдардан басталған және теориялық (модельдік) 

конструкцияларды тікелей бақылауға қол жетпейтін "бетінен алыс" қарастыруға енгізуге 

тыйым салуды алып тастауға бағытталған жалпы әдіснамалық жылжудың эпизодтарының 

бірі. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Қолданбалы лингвистика тіл білімінің 

бағыты ретінде. Қолданбалы лингвистиканың негізгі бағыттары. Компьютерлік лингвистика. 

Сот сараптамасы. Тілді меңгеру. Тілдік тестілеу. Сөйлеуді дамыту. Прескриптивизм. 

Антропологиялық лингвистика. Нейролингвистика. Психолингвистика. Стилистика. 

Аударма ісі. Қолданбалы лингвистика, квантитативті лингвистика, компьютерлік 

лингвистика. Тіл функцияларын оңтайландыру және лингвистиканың қолданбалы 

бағыттары. Лингвистикалық ғылымға қолданылатын жалпы ғылыми әдістер. Компьютерлік 

лексикография. Теориялық және практикалық лексикографияның негізгі мәселелері. 

Сөздіктердің типологиясы. Сөздіктің құрылымдық компоненттері. Сөздік мақала аймақтары. 

Лексикографиялық жұмыстарды қолдаудың компьютерлік бағдарламалары. Автоматты 

сөздіктер (адамның соңғы пайдаланушысы және мәтінді өңдеу бағдарламаларына арналған 

сөздіктер). Автоматты сөздіктер аймақтары. Лингвистикалық терминография. 

Лингвистикалық терминология ерекше терминдік жүйе ретінде. Корпустық лингвистика: 

негізгі ұғымдар. Конкорданс. Корпустармен жұмыс істеуге арналған бағдарламалар. Өз 

корпусын құру. Жоспарлау. Деректерді жинау және цифрландыру. Мәтінді кодтау. Корпусты 

аннотациялау. Сақтау, жариялау және жаңарту. Аударма қолданбалы лингвистикалық пән 

ретінде. Аударма ісі. Аударма түрлері. Машиналық аударма: тарихы, қолдану аясы. 
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Машиналық аударма стратегиясы. Машиналық аударманың даму болашағы. Тіл білімінің 

семиотикалық аспектісі. Белгі туралы түсінік. Жалпы белгілердің құрылғысы, атап айтқанда 

тілдік белгі. Ақпараттық іздеудің негізгі түсініктері. ЖЗШ түрлері. Саяси лингвистика бағыт 

ретінде. Табиғи тілдерді өңдеу жүйелері. Адам-машиналық өзара әрекеттесу құрылымы. 

Табиғи тілдерді өңдеу жүйелері. "Табиғи тілді өңдеу"пәнаралық бағытының пайда болуы 

және дамуы. Сандық лингвистика. "Электрондық ресурс" жалпы түсінік ретінде. 

Электрондық ресурстардың түрлері және оларды жіктеу принциптері. Нейролингвистика. 

Қолданбалы пән ретінде компьютерлік лингвистика. Антропологиялық лингвистика. 

Пререквизиттер: Тіл біліміне кіріспе, Жалпы тіл білімі, тіл теориясы, 

Орыс/Ағылшын/Неміс тілінің сөзжасам, орыс/ ағылшын/ неміс/ қытай тілінің 

лексикологиясы, Морфология, Синтаксис, Мәдениеттану, құқық негіздері, психолингвистика 

негіздері. 

Пән " Шетел тілінің когнитивті лингвистикасы " магистранттарға магистрлік диссертацияны 

орындауды қоса алғанда, ғылыми-зерттеу жұмыстарын орындау үшін қажетті дағдылар мен 

білімдерді меңгеруге көмектесуге арналған. 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А. Когнитивті негізінде жаңа лингводидактикалық стратегиялардың қалыптасуын көрсету 

қолдану қабілеті; аударма қызметін оңтайландыру үшін машиналық аударма мен машиналық 

сөздіктердің қолда бар жүйелерін пайдалану қабілеті; жеке лингвистикалық зерттеу процесін 

оңтайландыру үшін қазіргі заманғы лексикографиялық құралдарды (электрондық сөздіктер, 

желілік сөздіктер, тезаурустар) когнитивтік қабілеті; "шет тілі" пәні саласында лингвистика 

мен білім берудің когнитивті салаларында лингвистикалық білімдерін көрсету»; 

В. оқу материалдарының құрамдас бөліктерінің жіктелуін талдау, өзінің болашақ 

мамандығының әлеуметтік  

C. элементтердің үйлесімін синтездеу, жаңасымен құрастыру – эссе, аналитикалық 

баяндамалар, рефераттар жазу, жоспарлар құру, білім беру бағдарламасының бағыты (бейіні) 

бойынша ғылым мен білім беру саласындағы зерттеу міндеттерін шешу қабілеті; мәтінді 

автоматты өңдеу жүйелері құрылғысының қағидалары және модельдер, оның ішінде 

Лингвистикада және "шет тілі" пәндік саласында білім беру саласында қолданылатын 

математикалық модельдер туралы түсінікке ие болу»; 

D когнитивті лингвистиканың концептуалды аппаратын шет тілі мұғалімінің кәсіби 

қызметінің нақты фактілері мен құбылыстарымен және жалпы педагогикалық процеспен 

байланыстыру; ауызша және жазбаша сөйлеуді логикалық дұрыс, дәлелді және нақты құру; 

E кодификацияланған орыс әдеби тілін және оның ғылыми стилін меңгеру; лингвист-

зерттеуші және лингвист-практиктің қолданбалы қызметінде, сондай-ақ шет тілі мұғалімінің 

кәсіби қызметінде қолданылатын мәтінді автоматты өңдеудің заманауи әдістерін меңгеру; 

лингвистикадағы қолданбалы бағыттардың терминологиялық құралдарын меңгеру; 

 

Дублин дескрипторлар: А) В) С) D) E)  

Пәннің атауы: Салыстырмалы мәдени зерттеулер 

Пәннің коды:SMZ    6307 

Количество кредитов: 5 

Курс: 2 

Бағдарлама авторы: Коптлеуова К. Б. 

Курстың мақсаты: магистранттарды қазіргі социолингвистиканың негізгі бағыттарымен 

таныстыру, тілдік құрылымдардағы әлеуметтік процестерді бейнелеу ерекшеліктерін 

зерттеу, Әлеуметтілингвистикалық білімді қазіргі коммуникацияның проблемалық 

салаларында қолдану мүмкіндігін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдер): Зерттеу объектісі, социолингвистиканың 

ғылым ретіндегі мақсаттары мен міндеттері. Әлеуметтік лингвистика тілдік құбылыстардың 

шарттылығын және тілдік бірліктерді әлеуметтік факторлардың қолдануын зерттейтін 

пәнаралық ғылым ретінде. Әлеуметтік лингвистиканы зерттеу объектісі. Зерттеудің негізгі 
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түсініктері, мәселелері, міндеттері. Әлеуметтік лингвистиканың ғылым ретінде пайда болуы. 

Әлеуметтік лингвистиканың мәртебесі. Әлеуметтік лингвистиканың сабақтас пәндер 

жүйесіндегі орны: Әлеуметтік лингвистика – тіл білімі, социолингвистика – этнология, 

социолингвистика – семиотика. Әлеуметтік лингвистиканылық зерттеулердің бағыттары. 

Синхроникалық және диахрондық Әлеуметтілингвистика. Теориялық және эксперименттік 

Әлеуметтілингвистика. Қолданбалы Әлеуметтілингвистика зерттеген мәселелер. 

Әлеуметтілингвистиканылық зерттеу әдістері. Тіл жағдайы және тіл саясаты. Тілдік жағдай 

түсінігі. Экзоглоссиялық және эндоглоссиялық тілдік жағдай. Тілдік жағдайлардың 

белгілерін саралау. Этносаралық қарым-қатынас тілдері: койне, пиджиндер. Пиджиндердің 

креолизациясы және креол тілдері. Көптілділік. Тілдердің байланыс процестері: екі тілділік 

және диглоссия; екі тілділіктегі тілдік байланыстардың нәтижесі ретінде кедергі. Тіл саясаты 

ұғымы. Тіл саясатының кезеңдері. Тілдік жоспарлау. Қоғам және көптілділік. Ұлт, этникалық 

және тіл. Ұлт ұғымы және этникалық ұғым. Тіл мәртебесі. Тілдік жағдай. Тілдік 

азшылықтар. Мемлекеттік, ресми, титулдық тілдер. Тіл саясаты және тілдік жоспарлау: 

әлемдік тәжірибе тәжірибесінен. Тілдік жоспарлаудың түрлері мен теориялары. Тілдік 

жоспарлауды құрайтын кезеңдер мен процедуралар. Тілдік жоспарлауға әсер ететін 

факторлар. Азшылықтар лингвистикалық проблема ретінде. Тілдік жоспарлау процесінде 

тілдік азшылық мәселесін шешу жолдары. Тілдік қақтығыстар: себептері, сипаттамалары, 

шешу әдістері. Білім және екі тілділік. Түрлері, бағдарламалар шығарылған өлеңдер 

жинағының білім беру. Әлемдік тәжірибе тәжірибесінен екі тілді бағдарламалардың 

мысалдары. Сөйлеу мінез-құлқы. Сөйлеу жағдайы-бұл тұжырымның контекстін құрайтын 

жағдай. Әлеуметтік рөл және әлеуметтік мәртебе туралы түсінік. Сөйлеу мінез-құлқы туралы 

түсінік. 

Пререквизиттер: Тіл білімі теориясы, Лексикология, Тіл теориясы  

Постреквизиттер: Докторантура деңгейінің барлық пәндері 

Күтілетін нәтижелер (біліктілік, шеберлік және біліктілік):  

А) тілдік жағдайдың сипаттамасы туралы түсінікке ие болу, тілдік ахуалдың тұрақтылығын, 

тілдік ауысудың қауіптілік дәрежесін бағалау үшін социолингвистикалық деректерді 

пайдалану және т. б.; В) социолингвистиканың базалық ұғымдарын білу және пайдалана 

білу, социолингвистиканың даму кезеңдері және оның басқа лингвистикалық пәндермен 

байланысы туралы түсінікке ие болу; с) социолингвистикалық зерттеулер жүргізудің негізгі 

әдістемелерінде бағдарлану дағдыларына ие болу; D) әлеуметтік стратификацияны зерттеуде 

лингвистикалық деректерді пайдалана білу; С); E)сөйлеу жағдайын оның 

социолингвистикалық белгілерінің алуан түрлілігінде сипаттай білу. 
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7М02302 – Аударма ісі білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

 

Модуль 2.1 – Мәтіндердің лингвомәдени ерекшелігін аудармаға дейінгі талдау 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдындағы талдау 

Бағдарлама авторы: Кушкарова Г.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Ағылшын тіліндегі әр түрлі жанрдағы мәтіндерді 

лингвистикалық және стилистикалық талдау, содан кейін аудармаға дейінгі талдау 

дағдыларын қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Аудармаға дейінгі талдауды түпнұсқаның мағынасын алу және 

аударманың инвариантын анықтау үшін көп өлшемді аналитикалық қызмет ретінде 

пайдалану, сонымен қатар мәтінді лингвистикалық талдаудың жалпы принциптері оның 

құрылымы мен тілі, мәтіннің коммуникативті және семантикалық ұйымдастырылуы, сыртқы 

мәтіндік факторларды анықтау, олардың мәтіндік факторларға әсерін талдауы, сапалы 
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Базалық пәндер 

Модуль 2.1 –  Мәтіндердің лингвомәдени ерекшелігін аудармаға дейінгі талдау 

БП ТК MLIAAT 

5205 

Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма 

алдындағы талдау 
1 5/5 

БП ТК DAZT 5206 Дискурстық аударманың заманауи технологиялары 1 5/5 
БП ЖК  OShATT 5207 Отандық және шетелдік аударматанудың тарихы мен 

теориясы 
1 3/3 

КП ТК KALAT 5301 Көркем аудармаға лингвистикалық және әдебиеттану 

тәсілдері 
2 4/4 

Модуль 2.2 – Аударма дискурсын лингводидактикалық зерттеу 
БПТК MLSLAT 

5205 

Мәтіннің лингвостилистикалық сипаттамасы және 

лингвистикалық аударма түсініктемесі 
1 5/5 

БПТК KKKSAODT 

5206 

Кәсіби қарым-қатынас саласында аударманы оқытудағы 

дискурс-талдау 
1 5/5 

БПЖК OShATT 5207 Отандық және шетелдік аударматанудың тарихы мен 

теориясы 
1 3/3 

КП ТК KAAAMA 

5301 

Көркем әдебиетті аударудың әлеуметтік-мәдени аспектілері 2 4/4 

Кәсіптік пәндер 

Модуль 3.1 – Заманауи аударматану және мәдениетаралық коммуникация 

КП ЖК ATPZA 5302 Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы 2 5/5 
КП ТК 

 

KAMKKTAA 

5303 

Қазіргі әлемдегі мәдени  кросс коммуникация теориясының 

аударма аспектілері 
2 5/5 

БП ТК 

 

KHSDAM 

5208 

Қазіргі халықаралық-саяси дискурстың аудармалылық 

мәселелері 
2 5/5 

Модуль 3.2  – Қазіргі аударматану әдіснамасын оқитын пәндер 
КП ЖК ATPZA 5302 Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы 2 5/5 
КП ТК 

 

MKKAM 

5303 

Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері 
2 5/5 

БП ТК SDAA 5208 Саяси дискурстың аударма аспектілері 2 5/5 
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аударма жасау үшін аударма қателіктерін болдырмау үшін қажет ақпаратты жинау және 

түсіндіру. 

Пререквизиттері: Шет тілі (кәсіби) 

Постреквизиттері: Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы, Қазіргі 

әлемдегі мәдени  кросс коммуникация теориясының аударма аспектілері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)  Аударма барысында мәдениаралық коммуникативті 

дағдыларды көрсетеді; В) Ғылыми нәтижелерді қатаң негізделген тұжырымдар түрінде 

жинақтайды; С) Аударма ісі және қазіргі заманғы аударма бағыттары саласындағы базалық 

білімді интерпретациялай біледі; D) Іс жүзінде ауызша және жазбаша сөйлеу дағдыларын 

қолданады, ауызша дәйекті және ілеспе аударманы орындайды; F) Ықтимал когнитивтік 

диссонанс пен қарама-қайшылықтарды және оларды жеңу жолдарын болжай отырып, 

түпнұсқа айтылымды дәл қабылдауға ықпал ете отырып, жазбаша мәтінге аударма 

алдындағы талдау жүргізеді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дискурстық аударманың заманауи технологиялары 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: бастапқы мәтінді аудару кезінде дискурстық талдауды 

анықтау, түсіндіру және кәсіби пайдалану дағдыларын қалыптастыру 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курстың мазмұны магистранттарға аударма кезінде дискурс-

талдауды қолдануға көмектеседі, ол бастапқы мәтіндегі мағыналарды түсіндіруге 

бағытталған және аударма мәтінін дұрыс құрудың қажетті шарты болып табылады; 

әдістемелік технология мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынас үшін маңызды анықтау және 

түсіндіру дағдыларын игеруді көздейді, көру ауқымын кеңейтеді, олардың сыни ойлауының 

дамуына ықпал етеді, басқа мәдениетке тән құндылықтарды, нанымдарды, мінез-құлық 

нормаларын жақсы түсінуге мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері:. Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдындағы 

талдау 

Постреквизиттері: Қазіргі халықаралық-саяси дискурстыңаудармалылық мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық 

коммуникация дағдыларын реттейді; В)  Ғылыми нәтижелерді қатаң негізделген 

тұжырымдар түрінде жинақтайды; С) Ғылымның қоғамдық өмірдегі рөлін сипаттайды, 

ғылыми таным әдіснамасын иеленеді; қазіргі концепцияларды, теорияларды және үрдістерді 

талдау тәсілдерін сыни бағалауды көрсетеді және жаңа идеяларды талдау, синтездеу және 

бағалау әдістерін салыстырады; D)  Аударма ісі және қазіргі заманғы аударма бағыттары 

саласындағы базалық білімді интерпретациялау Е) Аударма теориясында себеп-салдар 

байланысын белгілейді, шеттілінде сөйлейді, ауызша да, жазбаша да аударма дағдыларын 

практикада шебер қолданады, ауызша да, синхронды да аударма жасайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Отандық және шетелдік аударматанудың тарихы мен теориясы 

Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Ежелгі әлем дәуірінен бастап бүгінгі күнге дейінгі аударма 

тарихын зерттеу, Батыс Еуропа аудармасының үдемелі дамуын қарастыру, сондай-ақ 

аударма теориясының Қазақстандағы ғылыми пән ретінде қалыптасуы 

Курстың қысқаша мазмұны: магистранттар аударманы зерттеудің дәстүрлі және жаңа 

тәсілдерін саралайды, аударманың даму заңдылықтарын қалыптастыруға әртүрлі 

талпыныстармен, аударма тарихының кезеңделуін, ХХ ғасырда ұсынылған аударманы 

дамытудың негізгі тұжырымдамалары мен модельдерін талдайды; Қазақстандағы және 

шетелдегі аударманың тарихи дамуының негізгі кезеңдерін байланыстырады, ғылымның 

тарихи дамуы барысында дәстүрлер мен инновациялардың арақатынасын бағалайды. 

Пререквизиттер: Аударма теориясы 
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Постреквизиттер: Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) дүниетанымдық, әлеуметтік және тұлғалық маңызы бар 

философиялық мәселелерді талдайды; В) ғылыми нәтижелерді қатаң негізделген 

тұжырымдар түрінде жіктейді; с) аударматанудың қазіргі даму жағдайының тарихы, жаңа 

жетістіктер туралы, гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық және философиялық 

проблемалары туралы сыни тұрғыдан ойлайды; D) шетелдік аудармашылардың негізгі 

еңбектерін түсіндіреді; Е) отандық және шетелдік теориялардың ғылыми ойының озық 

жетістіктерін және практиканың негізгі үрдістерін жинақтайды және жүйелейді. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көркем аудармаға лингвистикалық және әдебиеттану тәсілдері. 

Бағдарлама авторы:Ержанова Г.А.  

Курсты оқытудың  мақсаты: тілдік ерекшеліктерді талдау арқылы көркем мәтінді аудару 

кезінде екі негізгі тәсілді (лингвистикалық және әдеби) зерттеу. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Көркем мәтінді құру заңдылықтарын және оның негізгі 

функцияларын, көркем аударма процесінде тілдік бірліктерді түрлендірудің тәсілдерін, 

құралдары мен әдістерін зерттеу, сонымен қатар аударма мәселелерін қарастырудың екі 

негізгі тәсілін салыстыру, аударманы талдау және бағалау-лингвистикалық және 

әдебиеттану, өйткені аудармашы шығарманы оның тілі үшін емес, қайта жасайды- ал 

көркемдік мазмұны үшін. 

Пререквизиттері:. Отандық және шетелдік аударматанудың тарихы мен теориясы, Мәтіннің 

лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдындағы талдау 

Постреквизиттері:Ғылыми-техникалық әдебиетті аударудың теориясы мен 

практикасы,Ақпараттық процестер және машиналық аударма.  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше игеру, өздерінің 

кәсіби қызметіндегі ғылыми және ғылыми-өндірістік бағытты өзгерту қабілетін көрсетеді; B) 

жаңа жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені асыра бағалау, олардың 

мүмкіндіктерін талдау үшін жаңа идеяларды (шығармашылық) дамытады .; C) көркем 

аударманың негізгі ұғымдарын түсіндіру; көркем аударманың лексикалық және 

грамматикалық ерекшеліктері; қазіргі жағдайда аударма қызметінің өзекті мәселелері; D) 

қазіргі аударма ісінің негізгі терминологиялық ерекшеліктерін жеңілдетеді; аударма ісінің 

әдіснамалық принциптері мен әдіснамалық жүйесі; E) көркем және көркем мәтінді орыс 

тілінен ағылшын тіліне жазбаша және ауызша аударудың практикалық дағдыларын 

таңдайды. 

 

Модуль 2.2 – Аударма дискурсын лингводидактикалық зерттеу 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мәтіннің лингвостилистикалық сипаттамасы және лингвистикалық аударма 

түсініктемесі 

Бағдарлама авторы: Кушкарова Г.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты:  

Пәннің қысқаша мазмұны: Бастапқы мәтіннің грамматикалық және лексикалық 

құрылымдарын түсіндіруді, сондай-ақ бастапқы мәтіннің тілдік бірліктерін түсінумен де, 

аударма тілінің жазбаша сөйлеу нормаларымен де анықталатын аударма мәтініне 

лингвистикалық аударма түсініктемесін зерттеу, аударма түсініктемесінің жанрлық 

сипаттамаларын оның мазмұндық, стилистикалық және композициялық параметрлері 

тұрғысынан негіздеу; аударма түсініктемесінің лингвосемиотикалық және лингвомәдени 

түрлерін бөліп көрсету. 

Пререквизиттері: Шет тілі (кәсіби) 

Постреквизиттері: Аударманы оқыту әдістемесі, Ғылыми-техникалық мәтіндерді 

аударудың cемантико-синтаксистік ерекшеліктері 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Аударма ісі және қазіргі заманғы аударма бағыттары 

саласындағы базалық білімді интерпретациялай біледі; В) Аударма ісінің қазіргі даму 

тарихын, соңғы жетістіктерін, гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық және 

философиялық мәселелерін сыни тұрғыдан түсінеді; C)  Аударма теориясында себеп-салдар 

байланысын белгілейді, шет тілінде сөйлейді; D) Ауызша да, жазбаша да аударма 

дағдыларын практикада шебер қолданады, ауызша да, синхронды да аударма жасайды; Е) 

Түпнұсқа айтылымды дәл қабылдауға ықпал ететін мәтінге лингвистикалық және аударма 

түсіндірмесін ұсынад 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Кәсіби қарым-қатынас саласында аударманы оқытудағы дискурс-талдау 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: кәсіби қарым-қатынас саласындағы мәтіндерді аудару кезінде 

дискурсивті талдау дағдыларын қалыптастыру және оларды кәсіби қызметте қолдану 

Пәннің қысқаша мазмұны:. Курстың назары кәсіби қарым-қатынас саласындағы 

аударманы оқытудағы дискурстық талдаудың рөлін байланыстыруға, сондай-ақ дискурстық 

талдауды тілдік қарым-қатынасты оның прагматикалық өлшемінде белгілі бір әлеуметтік-

мәдени жағдайларда тілдік тұлғаның коммуникативті іс-әрекетінің формасы, қызметі және 

ситуациялық жағдайы тұрғысынан зерттеу құралы ретінде қолдануға бағытталған.мәтін мен 

оны қамтамасыз ету құралдары, ауызша және вербальды емес сөйлеудегі мәдени компонент. 

Пререквизиттері:. Мәтіннің лингвистикалық интерпретациясы және аударма алдындағы 

талдау 

Постреквизиттері: Қазіргі халықаралық-саяси дискурстыңаудармалылық мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Кәсіби қарым-қатынас және мәдениетаралық 

коммуникация дағдыларын реттейді; В)Ғылыми нәтижелерді қатаң негізделген тұжырымдар 

түрінде жинақтайды;  С) Ғылымның қоғамдық өмірдегі рөлін сипаттайды, ғылыми таным 

әдіснамасын иеленеді; қазіргі концепцияларды, теорияларды және үрдістерді талдау 

тәсілдерін сыни бағалауды көрсетеді және жаңа идеяларды талдау, синтездеу және бағалау 

әдістерін салыстырады; D) Аударма ісі және қазіргі заманғы аударма бағыттары саласындағы 

базалық білімді интерпретациялау; Е) Аударматану дамуының қазіргі жай-күйінің тарихы, 

жаңа жетістіктер, гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері 

туралы сыни ойлайды 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көркем әдебиетті аударудың әлеуметтік-мәдени аспектілері. 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттардың  кәсіби қызметіне қажетті аударма 

құзыреттіліктерін қалыптастыруға ықпал ете отырып, олардың теориялық және практикалық 

базасын құра отырып, қазіргі заманғы аударма ісінің тұжырымдамалық негіздерін игеруі 

(тұлғааралық, әлеуметтік, саяси, экономикалық, мәдени, білімдік және ғылыми қарым-

қатынас процестері) салалар) адам қызметінің барлық салаларында мәдениетаралық 

коммуникацияның белсенді дамуы жағдайында. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. Қарым-қатынасқа қатысушылардың тілі мен әлеуметтік 

рөлдерінің байланысы мәселелерін, сондай-ақ олардың мәртебесі мен әлеуметтік 

жағдайының тілге әсерін зерттеу, аудармадағы әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерді 

жеткізудегі әлеуметтік-лингвистикалық аспектіні талдау; мәтіннің прагматикасын беру 

кезінде аудармашының кездесетін мәселелерін анықтау; аударма мәтінінің әлеуметтік-

мәдени бейімделуін ескере отырып, мәдениетаралық қарым-қатынасты жетілдіру және 

мәдениеттер қақтығысын жеңу мәселелерін қарастыру. 

Пререквизиттері:Шетел тілі (кәсіби), Дискурстық аударманың заманауи технологиялары. 

Постреквизиттері:Ғылыми-техникалық әдебиетті аударудың теориясы мен 

практикасы,Ақпараттық процестер және машиналық аударма.  
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше игеру, өздерінің 

кәсіби қызметіндегі ғылыми және ғылыми-өндірістік бағытты өзгерту қабілетін көрсетеді; B) 

жаңа жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені асыра бағалау, олардың 

мүмкіндіктерін талдау үшін жаңа идеяларды (шығармашылық) дамытады .;C ) көркем 

аударманың негізгі ұғымдарын түсіндіру; көркем аударманың лексикалық және 

грамматикалық ерекшеліктері; қазіргі жағдайда аударма қызметінің өзекті мәселелері; D) 

қазіргі аударма ісінің негізгі терминологиялық ерекшеліктерін жеңілдетеді; аударма ісінің 

әдіснамалық принциптері мен әдіснамалық жүйесі; E) көркем және көркем мәтінді орыс 

тілінен ағылшын тіліне жазбаша және ауызша аударудың практикалық дағдыларын 

таңдайды. 

 

Модуль 3.1 – Заманауи аударматану және мәдениетаралық коммуникация 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Аударма теориясы мен практикасының заманауи әдіснамасы 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттардың Аударма ісі мен аударманың 

лингвистикалық теориясының негізгі ережелері мен түсініктерін, жеке және арнайы аударма 

теорияларының лингвистикалық аспектілерін меңгеруі 

Курстың қысқаша мазмұны: қазіргі оқыту жүйесінде инновациялық технологияларды 

қолдана отырып, қазіргі аударма теориясының негізгі ережелерін және оның аударманы 

оқыту әдістемесіндегі ерекшеліктерін суреттеу, аудармадағы лингвистикалық дискурс 

ұғымын, әлемдік және қазақ көркем аудармасындағы прагматикалық және ұлттық-мәдени 

бейімделу түрлерін талдау, сонымен қатар аударма мен аударма қателерін, дәйекті 

аударманың жалпы және нақты ерекшеліктерін талдау, оқыту ауызша аударманың түрлерін 

орындау кезінде психологиялық қиын жағдайларды жеңу әдістері. 

Пререквизиттер: отандық және шетелдік аударма ісінің тарихы мен теориясы, дискурстық 

аударманың заманауи технологиялары 

Постреквизиттер: аударманы оқыту әдістемесі, аударманы талдау және бағалау әдістемесі 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) оқытылатын пәндер саласындағы негізгі ғылыми 

бағыттарды зерттейді, ғылыми таным әдіснамасын меңгереді; қазіргі бар 

тұжырымдамаларды, процестерді талдаудың теориялары мен тәсілдерін сыни бағалауды 

көрсетеді және жаңа идеяларды талдау, синтездеу және бағалау әдістерін салыстырады; В) 

Аударма ісі және қазіргі заманғы аударма бағыттары саласындағы базалық білімді 

түсіндіреді; с) аударматанудың қазіргі даму жағдайының тарихы, жаңа жетістіктер, 

гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық және философиялық проблемалары туралы сыни;  

D) аударма түрлері бойынша жинақталған барлық теориялық материалдарды ғылыми 

негіздеу білігін көрсетеді; Е) Лингвистика және когнитивтік ғылымдармен, әдебиеттанумен, 

елтанумен, мәдени антропологиямен, лингвомәдениеттанумен өзара байланыста Аударма ісі 

ғылымын талдайды және қарайды. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі әлемдегі мәдени  кросс коммуникация теориясының аударма 

аспектілері 

Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Қазіргі мәдениетаралық коммуникация аспектісінде аударма 

мәселелерін зерттеуге ғылыми көзқарастың теориялық негіздерін зерттеу. Курс әлемнің 

тілдік бейнесін түсінуге бағытталған мәдениетаралық коммуникация теориясының 

негіздерінің өзекті аспектілерін зерттеуге негізделген.  

Курстың қысқаша мазмұны: Мәдениаралық коммуникация туралы жалпы және 

жүйеленген түсінікті қалыптастыру; мәтін мысалдарындағы түрлі мәдениеттердегі 

коммуникативтік мінез-құлықтың нақты көріністерін дұрыс түсіндіруді көрсету; басқа 
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мәдениеттер мен этникалық топтардың өкілдерімен қарым-қатынаста практикалық 

дағдыларды, іскерліктерді қолдану; стереотиптік бейнелеудің генезисін және оның пайда 

болуына әсер ететін факторларды айқындау, сондай-ақ аударма кезінде мәтіннің 

прагматикасы мен әлеуметтік-мәдени ерекшеліктерін ескеру, оларды көркем әдебиетте 

көрсету. 

Пререквизиттер: отандық және шетелдік аударма ісінің тарихы мен теориясы, Көркем 

әдебиет аудармасының Әлеуметтік-мәдени аспектілері 

Постреквизиттер: аударма сапасын бағалау теориясы мен әдістемесі, ғылыми-техникалық 

мәтіндерді аударудың семантикалық-синтаксистік ерекшеліктері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: а) аударма процесінде мәдениетаралық коммуникация 

дағдыларын көрсетеді; В) аударманың қазіргі даму жағдайының тарихы, жаңа жетістіктер, 

гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық және философиялық мәселелері туралы сыни 

тұрғыдан ойлайды; с) аударманың әртүрлі стратегияларын әзірлеу үшін аударма алдындағы 

талдауды пайдалана отырып, түрлі жанрдағы мәтіндік материалды бағалайды; D) аударма 

қызметінің технологиясымен байланысты сөйлеу және коммуникативтік саланың барлық 

аспектілерінде шет тілін кәсіби меңгерудің күрделі мәселелерін шеше отырып, білімді 

біріктіреді; Е) аударма теориясында себеп-салдар байланыстарын орнатады, шет тілінде 

сөйлеуді практикалайды, аударма дағдыларын ауызша да, жазбаша да практикада шебер 

қолданады, ауызша бірізді және синхронды аударманы орындайды. 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі халықаралық-саяси дискурстың аудармалық мәселелері 

Бағдарлама авторы: Садыкова С.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Саяси дискурстың теориялық негіздері мен 

тұжырымдамаларын, лингвомәдени категорияларды ескере отырып, аударманың мүмкін 

қиындықтары мен ерекшеліктерін зерттеу 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән саяси дискурстың теориялық негіздері мен 

тұжырымдамаларын дамытуға бағытталған, әлемнің және концептосфераның әртүрлі тілдік 

суреттерін көрсететін лингвомәдени категорияларды ескере отырып, аударманың мүмкін 

қиындықтары мен ерекшеліктерін зерттеу, олардың түпнұсқа және аударма тіліндегі 

вербализациясының ерекшеліктерін талдау; жалпы және спецификалық ерекшеліктерді игеру 

саясаткерлердің сөйлеген сөздерінің ұлттық мәдениеттері мен маңызды компоненттерінің 

қызмет етуі, реципиент мәдениетінің өрісіне бағдарлана отырып, адресатты түсіну үшін 

олардың барынша бейімделуін көрсету. 

Пререквизиттері:. Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі арнайы кәсіби шетел тілі, 

Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі 

Постреквизиттері: Аударманы оқыту әдістемесі, Аударма сапасын бағалаудың теориясы 

мен әдістемесі, Ақпараттық процестер және машиналық аударма 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Аударма ісі және қазіргі заманғы аударма бағыттары 

саласындағы базалық білімді интерпретациялау;В)  Аударматану дамуының қазіргі жай-

күйінің тарихы, жаңа жетістіктер, гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық және 

философиялық мәселелері туралы сыни ойлайды; С) Аударма теориясында себеп-салдар 

байланысын белгілейді; D) шет тілінде сөйлейді, ауызша да, жазбаша да аударма дағдыларын 

практикада шебер қолданады; Е) ауызша да синхронды да аударма жасайды 

 

Модуль 3.2  – Қазіргі аударматану әдіснамасын оқитын пәндер 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері 

Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Білімді, дағдыларды және дағдыларды кеңейту, жүйелеу 

арқылы мәдениетаралық құзіреттілікті қалыптастыру, мәдени болмысты, басқа мәдениет 
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өкілдерінің мінез-құлқын талдау, тіларалық қарым-қатынас жағдайында аударма әдістерін 

анықтау. 

Курстың қысқаша мазмұны: мәдениетаралық қарым-қатынастың негізгі факторларын 

талдау, студенттердің мәдениетаралық қарым-қатынас стратегиялары мен ана тілі мен шет 

тілі мәдениеті саласындағы білімдерін игеру негізінде түсінілетін мәдениетаралық-

коммуникативті құзіреттілікті көрсету, сонымен қатар тіларалық қарым-қатынас жағдайында 

балама аударманы қамтамасыз ету үшін негізгі әдістер мен технологияларды қолдану; 

аударма технологиясымен байланысты сөйлеу және коммуникативті саланың барлық 

аспектілерінде шет тілін кәсіби меңгеруді қолдану. 

Пререквизиттер: Отандық және шетелдік аударма ісінің тарихы мен теориясы, Көркем 

әдебиет аудармасының Әлеуметтік-мәдени аспектілері 

Постреквизиттер: Аударма сапасын бағалау теориясы мен әдістемесі, ғылыми-техникалық 

мәтіндерді аударудың семантикалық-синтаксистік ерекшеліктері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) аударманың әртүрлі стратегияларын әзірлеу үшін 

аударма алдындағы талдауды пайдалана отырып, түрлі жанрдағы мәтіндік материалды 

бағалайды; в) аударма процесінде мәдениетаралық коммуникация дағдыларын көрсетеді; с) 

аударма теориясында себеп-салдарлық байланыстарды орнатады, шет тілінде сөйлеуді 

қолданады, аударма дағдыларын ауызша да, жазбаша да практикада шебер қолданады, 

ауызша дәйекті және ілеспе аударманы орындайды; D) аударма қызметінің технологиясымен 

байланысты сөйлеу және коммуникативтік саланың барлық аспектілерінде шет тілін кәсіби 

меңгерудің күрделі мәселелерін шеше отырып, білімді біріктіреді; Е) аударматанудың қазіргі 

даму жағдайының тарихы, жаңа жетістіктері, гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық 

және философиялық проблемалары туралы сыни тұрғыдан ойлайды; 
 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Саяси дискурстың аударма аспектілері 

Бағдарлама авторы: Садыкова С.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Ауызша және жазбаша аударма саласындағы мамандарды 

даярлаудағы саяси дискурсты зерттеу, БАҚ саяси дискурсының ағылшын тіліндегі 

үзінділерін салыстырмалы талдауды жүзеге асыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны:. Пән БАҚ саяси дискурсы мәтіндерінің лексикалық және 

стилистикалық ерекшеліктерін игеруге, БАҚ саяси дискурсының ағылшын тіліндегі 

фрагменттерін және олардың орыс (қазақ) тіліне аудармаларын салыстырмалы талдауды 

жүзеге асыруға, олардың прагматикалық әлеуетін, аударманың негізгі стратегиялары мен 

тактикаларын ескере отырып, аударма құралдарының ерекшеліктерін, олардың 

прагматикалық әлеуетін, олардың көмегімен мемлекеттің және оның саяси 

көшбасшыларының сыртқы саяси имиджін құруды қамтамасыз етуге бағытталған. 

Пререквизиттері:. Мәдениетаралық қарым-қатынас мәнмәтінідегі арнайы кәсіби шетел тілі, 

Ақпараттық аударма практикасы, Мамандандырылған кәсіби ағылшын тілі 

Постреквизиттері: Аударманы оқыту әдістемесі, Аударма сапасын бағалаудың теориясы 

мен әдістемесі, Ақпараттық процестер және машиналық аударма 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A)Аударма ісі және қазіргі заманғы аударма бағыттары 

саласындағы базалық білімді интерпретациялау;В)  Аударматану дамуының қазіргі жай-

күйінің тарихы, жаңа жетістіктер, гуманитарлық білімнің өзекті әдіснамалық және 

философиялық мәселелері туралы сыни ойлайды; С) Аударма теориясында себеп-салдар 

байланысын белгілейді; D) шет тілінде сөйлейді, ауызша да, жазбаша да аударма дағдыларын 

практикада шебер қолданады; Е) ауызша да синхронды да аударма жасайды 
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7М02303 – Шетел филологиясы білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 
 

 

Базалық пәндер 

Модуль 2.1 – Тіл білімі және ғылыми сөйлеу негіздері 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Дискурс теориясы және сөйлеу жанрларының негіздері 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шет тілінде негізгі ғылыми мәтіндер мен дискурс түрлерін, 

сөйлеу жанрлары туралы меңгеру және кәсібитұрғыда қолдану 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мәтіннің функционалдық-стильдік түрлерін меңгеру: көркем, 

газет-публицистикалық, ғылыми, іскерлік, бұл осы жанрлардың мәтіндерін тілдік, 

эстетикалық, мәдениеттанулық интерпретациялау үшін қажет, сондай-ақ дискурсивтік 

құрылымды және сөйлеу актілерінің әртүрлі типтерін тілдік ұйымдастыруды зерттеу, 

әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдауларды ескере отырып, пайымдауларды 
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Базалық пәндер 

Модуль 2.1 – Тіл білімі және ғылыми сөйлеу негіздері 

БП ТК DTZhSZhN 

5205 

Дискурс теориясы және сөйлеу жанрларының 

негіздері 

1 5/5 

БП ТК KATMP5206 Көркем аударма теориясы мен практикасы 1 5/5 

БП ЖК  LGZA 5207 Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы 1 3/3 

КП ТК ATBTN 5301 Әлемнің тілдік бейнесінің тұжырымдамалық 

негіздері 

2 4/4 

Модуль 2.2 – Лингвистикалық зерттеулер неіздері және ағылшын тіліндегі ғылыми 

сөйлеу 

БПТК LT 5205 Лингвистикалық типология 1 5/5 

БПТК КАААМА 

5206 

Көркем әдебиетті аударудың әлеуметтік – мәдени 

аспектілері 

1 5/5 

БПЖК LGZA 5207 Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы 1 3/3 

КП  ТК LMAShFZT 

5301 

Лингвомәдениеттану аспектісіндегі  шетел 

филологиясының заманауи тұжырымдамалары 

2 4/4 

Модуль 3.1 – Заманауи әдістеме және көптілділік 

КП ЖК 

 

KUZhKMOShT

OLDN5302 

Көп ұлтты және көп мәдениетті ортада шетел 

тілдерін оқытудың лингводидактикалық негіздері 

2 5/5 

КП ТК 

 

GTZhLG 5303 Герменевтика теориясы және лингвистикалық 

гендерология 

2 5/5 

БП ТК KShTBIM 5208 Қазіргі шетел тіл білімінің іргелі мәселелері 2 5/5 

Модуль 3.2  – Ғылыми жұмыстардың әдістемесін және қазіргі білім берудегі 

көптілділіктің ерекшеліктерін зерттейтін пәндер 

КП ЖК 

 

KUZhKMOSh

TOLDN5302 

Көп ұлтты және көп мәдениетті ортада шетел 

тілдерін оқытудың лингводидактикалық негіздері 

2 5/5 

КП  ТК TBMG 5303 Тіл біліміндегі мәтіннің герменевтикасы 2 5/5 

БП ТК KTMT 5304 Компаративистика тарихы мен теориясы 2 5/5 
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қалыптастыру үшін ақпаратты жинау мен интерпретациялауды жүзеге асыру. 

Пререквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, Шетел тілі арнайы мақсаттар үшін 

Постреквизиттері: Әлемнің тілдік бейнесінің тұжырымдамалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі рөлі туралы 

түсінікке ие, ғылыми таным әдіснамасына ие; В) Қолданыстағы тұжырымдамаларды, 

теорияларды және тәсілдерді сыни тұрғыда бағалай алады және жаңа идеяларды талдай, 

синтездей және бағалай біледі; С) Интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін жетілдіре 

және дамыти алады; D) Қарым-қатынас пен кәсіби қарым-қатынас психологиясын, 

мемлекеттік және басқа тілдерде табысты және оңтайлы іскерлік қарым- қатынас жасай 

алады; Е) Ғылыми зерттеу әдістемесі саласында құзыретті, арнайы саладағы ғылыми 

зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін біледі 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көркем аударманың теориясы мен практикасы 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: магистранттардын оқитын тіл елінің әдебиетін, 

жазушылардың, көркем дәстүрлер мен шығармалардың аудармаларының нұсқаларын оқыту 

арқылы мәдениетаралық-коммуникативтік, аударма және лингво-мәдениеттану 

құзыреттіліктерін қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Аударма ойының негізгі теориялық білімдерін және көркем 

аударма саласындағы аударма тәжірибесінің ең жақсы үлгілерін игеру; көркем аударманың 

көркем және көркем мәтіннің жанрлық стилі мен жалпы ерекшеліктерін кеңінен игеру, қазақ, 

орыс және шет тілдерінің грамматикалық, синтаксистік, стилистикалық ерекшеліктерін білу 

және түсіну, тілді қоғамдық өмірдің барлық саласында қолдана білуге бағытталған 

Пререквизиттері: Шетел тілі  арнайы мақсаттар үшін  

Постреквизиттері: Әлемнің тілдік бейнесінің тұжырымдамалық негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жаңа зерттеу әдістерін өз бетінше игерген, кәсіби 

қызметіндегі ғылыми және ғылыми-өндірістік бағытты өзгерту қабілетін көрсете алады; В) 

Жаңа жағдайларға бейімделу, жинақталған тәжірибені асыра бағалай, олардың 

мүмкіндіктерін талдау үшін жаңа идеяларды (шығармашылық) ұсына біледі; С) Көркем 

аударманың негізгі ұғымдарын түсінеді; көркем аударманың лексикалық және 

грамматикалық ерекшеліктерін, қазіргі жағдайда аударма қызметінің өзекті мәселелерін 

біледі; D) Қазіргі аударма ісінің негізгі терминологиялық ерекшеліктерін, аударма ісінің 

әдіснамалық принциптері мен әдіснамалық жүйесін қолдана алады; Е) Көркем мәтінді қазақ 

тілінен ағылшын тіліне жазбаша және ауызша аударудың практикалық дағдыларын 

меңгерген. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: пәнінің мақсаты – білім алушылардың кәсіптік біліктілігін 

арттыру, оларды лингвистикадағы әдіс-тәсілдермен, тіл туралы қазіргі ғылым 

әдістемелігімен, оның қалыптасуы мен дамуы сияқты мәселелермен таныстыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Болашақ филологтың ғылыми және филологиялық көкжиегін 

кеңейту, ғылыми зерттеулердің әдіснамасын жасаумен байланысты мәселелерді қамту; 

лингвистикалық зерттеудің заманғы сипаттамалық лингвистиканың әдіснамалық 

принциптері мен зерттеу практикасы туралы бастау нүктесі болып табылатын қазіргі белгілі 

бір түсінік қалыптастыруға, зерттелетін саладағы білім мен түсініктің, оның ішінде осы 

саладағы ең алдыңғы қатарлы білім элементтерін көрсетуге көмектеседі. Пререквизиттері: 

Стилистика, Ғылыми дискурс негіздері, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма 

мәселелері 
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Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Когнитивтік лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі рөлі туралы 

түсінікке ие, ғылыми таным әдіснамасына ие; В) Қолданыстағы тұжырымдамаларды, 

теорияларды және тәсілдерді сыни тұрғыда бағалай алады және жаңа идеяларды талдай, 

синтездей және бағалай біледі; С) Өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра біледі, кәсіби 

қызметке қажетті жаңа білімді өз бетінше ала алады, кәсіби өсуге ұмтылады; D) Кәсіби 

қарым-қатынас және мәдениетаралық коммуникация дағдыларына ие болады; Е) Филология 

ғылымының қазіргі даму тарихы, ғылыми зерттеулердің перспективалық бағыттары, соңғы 

жетістіктер, гуманитарлық ғылымдардың қазіргі әдістемелік және философиялық мәселелері 

туралы түсініктері болады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Әлемнің тілдік бейнесінің тұжырымдамалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Оқу пәнін меңгерудің мақсаты магистранттарды тілдегі адам 

факторының рөлімен таныстыру, әлемнің тұжырымдамалық және тілдік бейнесі туралы 

түсініктерді қалыптастыру, тілге дұрыс ғылыми көзқарас қалыптастыру болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Когнитивтік лингвистиканың орталық концепциялары - білім 

жүйесін қалыптастыруға байланысты тұжырымдау және категориялау ұғымдары  адам 

санасындағы ұғымдар мен категориялар түрінде. Әлемнің лингвистикалық, мәдени бейнесі, 

тіл мен мәдениеттің байланысын қарастыру, әлемнің лингвистикалық және концептуалды 

бейнесінің мәдениет ұғымымен байланысын талдау; мәдениетаралық алмасулардың түрлі 

жағдайларында ана, шетел тілдерінде тиімді мәтіндер құру. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері 

Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Когнитивтік лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жалпыадамзаттық құндылықтар мен әр түрлі 

құндылықтық-мағыналық бағдарларды әлеуметтік, ұлттық, діни, кәсіби қауымдастықтарды 

ескереді; В) Оқытылатын шетел тілі мен ана тілі елдерінің мәдениетіне тән құндылықтар мен 

ұғымдар туралы, Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі мен оқытылатын тіл 

жеткізгіштері дүниесінің тұжырымдамалық және тілдік бейнесінің негізгі ерекшеліктері 

туралы білім жүйесін меңгеру; С) Ғылым мен білімнің қоғамдық өмірдегі рөлі туралы 

түсінікке, ғылыми таным әдіснамасына ие;   D) Жүргізілген зерттеудің теориялық 

қорытындыларын бейнелеу және растау үшін қажетті құбылыстар мен процестерді талдау 

қабілеті; Е) Қолданыстағы тұжырымдамаларды, теорияларды және тәсілдерді сыни тұрғыда 

бағалай алады және жаңа идеяларды талдай, синтездей және бағалай біледі. 

 

Модуль 2.2 – Лингвистикалық зерттеулер неіздері және ағылшын тіліндегі ғылыми 

сөйлеу 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Лингвистикалық типология 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Магистранттарды тілдердің әртүрлілігінің параметрлерін, 

олардың типологиялық, генеалогиялық жіктелуімен таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән магистранттарды басқа лингвистикалық пәндер 

арасындағы типологияның қазіргі таңдағы рөлімен, оның зерттеу әдістерімен таныстыруға, 

сонымен қатар ана тілінің типологиялық сипаттамаларына негізделген үйренетін тіл 

құрылымының түрлі деңгейлеріндегі материалды игерудің қиындықтарын диагностикалауға, 

ғылыми ескертулерді ескере отырып, шешімдерді қалыптастыру үшін ақпаратты жинау 

бағытталған. Магистрант табиғи тілдердің әртүрлілігінің параметрлерін, олардың 

типологиялық, генеалогиялық жіктелуін меңгереді. 
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Пререквизиттері: Ауызша сөйлеу практикумы, Стилистика 

Постреквизиттері: Лингвомәдениеттану аспектісіндегі  шетел филологиясының заманауи 

тұжырымдамалары 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Типологияның қазіргі жағдайын біледі, оның зерттеу 

әдістерін қолданады; В) Ана тілінің типологиялық сипаттамаларын ескере отырып, 

зерттелетін тіл құрылымының түрлі деңгейлерінде материалды игерудегі қиындықтарды 

диагностикалай алады; әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, 

пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинайды және түсіндіре алады; D) Ғылыми нәтижелерді 

нақты негізделген тұжырымдар түрінде ұсына біледі; Е) Ғылыми зерттеу әдістемесі 

саласында құзыретті, арнайы саладағы ғылыми зерттеулердің теориялық және әдіснамалық 

негіздерін біледі, ғылыми сенімділік өлшемдерімен зерттеуді жоспарлай, жүзеге асыра және 

қолдана алады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көркем әдебиетті аударудың әлеуметтік-мәдени аспектілері 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Курстың мақсаты – көркем аударма бойынша болашақ 

мамандарды жалпы мәдени байыту және білім алушыларда кәсіптік қызметке қажетті 

аудармашылық, лингвистикалық және мәдениетаралық, қарым-қатынастық біліктілік 

қалыптастыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән тіл туралы лингвистикалық білімді қалыптастыруға; 

аударманың әлеуметтік-мәдени аспектісінің мәселелерін талдау және аударма тілінің 

мәдени-әлеуметтік шындықтары үшін аударма дағдыларын қалыптастыруға; кәсіби қызметті 

табысты жүзеге асыруға қажетті жалпы мәдени және кәсіби құзыреттіліктерді 

қалыптастыруға; аударма мәтінінің әлеуметтік-мәдени бейімделуін ескере отырып, 

мәдениетаралық байланысты жақсарту және мәдениеттер қақтығысын жеңу мәселелерін 

қарастыруға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шетел тілі  арнайы мақсаттар үшін  

Постреквизиттері: Қазіргі шетел тіл білімінің іргелі мәселелері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қарым-қатынас пен кәсіби қарым-қатынас 

психологиясын біледі, әр түрлі тілдерде сәтті және жағымды іскери қарым-қатынас жасай 

алады; Б) Өзінің зияткерлік және жалпымәдени деңгейлерін жақсарта және дамыта алады, 

жаңа проблемалар мен жағдайларға шығармашылықпен қарайды; В) Көркем аударманың 

ұғымдарын түсінеді; көркем аударманың лексикалық және грамматикалық ерекшеліктерін 

қазіргі жағдайда аударма қызметінің өзекті мәселелерін біледі және қолданады; D) Қазіргі 

аударма ісінің терминологиялық ерекшеліктерін, аударма ісінің әдіснамалық принциптері 

мен әдіснамалық жүйесін біледі; Е) Өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра біледі, кәсіби 

қызметке қажетті жаңа білімді өз бетінше ала алады, кәсіби өсуге ұмтылады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Лингвомәдениеттану аспектісіндегі  шетел филологиясының заманауи 

тұжырымдамалары 

Бағдарлама авторы: Искиндирова С.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пән магистранттардың ғылыми көзқарастарын кеңейту, 

лингвомәдениеттанудың негізгі теориялық тұжырымдамасымен, мәтіннің мазмұнына, оның 

жанрына және мақсатына қарай лингвомәдениеттанулық талдау әдістерімен таныстыруға 

негізделген. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән магистранттардың ғылыми көзқарастарын кеңейту, қазіргі 

заманғы ғылымның негізгі лингвистикалық тұжырымдамаларын және шетел филологиясы 

саласындағы жаңа зерттеу әдістерін, шетел тәжірибесінің аспектологиясын, әлеуметтік 

құбылыс ретінде тілдің ерекшеліктерін, жетекші ғылыми мектептер мен бағыттардың 

ғылыми мәселелерін меңгеру, зерттелетін салада білімді және өзара түсіністікті көрсете 



48 
 

білуге негізделген. Пәнді оқу барысында магистранттар лингвокультурологияның негізгі 

теориялық тұжырымдамасымен, мәтіннің мазмұнына, оның жанрына және мақсатына қарай 

лингвокультурологиялық талдау әдістерімен және әдістерімен танысады. 

Пререквизиттері: Стилистика, Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері 

Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Герменевтика теориясы және лингвистикалық гендерология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Мәдениет пен тілдің өзара іс-қимылын зерттеуге және 

оның жұмыс істеуіне байланысты біліктіліктері қалыптасқан; В) Әлеуметтік-мәдени және 

мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын меңгерген, әлеуметтік және кәсіби 

байланыстардың барабарлығын қамтамасыз ете алады; С) Болашақ мамандықтың әлеуметтік 

маңыздылығын түсінген, кәсіби қызметті жүзеге асыра алады; D) Қазіргі қарым-қатынас 

контекстінің (өзара әрекеттесудің уақыты, орны, мақсаттары мен шарттары) ерекшеліктеріне 

байланысты коммуникативтік мақсаттарды іске асырудың негізгі дискурсивті тәсілдерін 

меңгерген; Е) Стереотиптердің әсерін жеңу және түрлі мәдениеттердің өкілдерімен 

байланысу кезінде өзгеретін жағдайларға бейімделу үшін қажетті өзара ықпалдастық пен 

контекстік білімдерге ие. 

 

Модуль 3.1 – Заманауи әдістеме және көптілділік 
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Көп ұлтты және көп мәдениетті ортада шетел тілдерін оқытудың 

лингводидактикалық негіздері 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың мақсаты: Шетел тілін оқыту үдерісінде қолданылатын инновациялық 

педагогикалық және коммуникациялық ақпараттық технологияларды меңгеру. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән болашақ кәсіптік іс-әрекеттер үшін кең теориялық базаны 

құру, кәсіби қызметті жүргізу үшін заманауи әдістер мен технологияларды қолдануға 

дайындығын қалыптастыру, ғаламдық тарихи-педагогикалық үдерістің даму үрдісін 

айқындау, әлемдегі білім беруді дамытудың заманауи кезеңінің ерекшеліктері, зерттелетін 

аймақта алдыңғы қатарлы білім мен түсінікті көрсетуге негізделген. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас және аударма мәселелері 

Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Мәдениетаралық қатынас аспектіндегі аударма мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Қолданыстағы тұжырымдамаларды, теорияларды және 

тәсілдерді сыни тұрғыда бағалай алады және жаңа идеяларды талдай, синтездей және 

бағалай біледі; В) Еуропалық Одақ елдерінде қабылданған Ұлттық білім беру жүйесінің 

ерекшеліктерін және шет тілдерін меңгерудің жалпыеуропалық құзыретін ескеретін 

бағдарламаларды пайдаланады; С) Интеллектуалдық және жалпы мәдени деңгейін жетілдіре 

және дамыти алады және өзге тілді оқыту тұжырымдамаларына прогрессивті көзқарастарды 

таңдайды; D) Шет тілін оқытуға қажет теориялық білімді тәжірибе жүзінде жүзеге асырады; 

Е) Шет тілін тиімді оқыту үшін замануи құрал-жабдықтарды қолданады және арнайы 

ғылыми зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін біледі. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Герменевтика теориясы және лингвистикалық гендерология 

Бағдарлама авторы: Кушкарова Г.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәнді игерудің мақсаты - магистранттардың әлеуметтік-

гуманитарлық бағыттағы әдістемелік білімдерін жүйелеу; танымдық процестің 

гносеологиялық негіздерінің бірі ретінде герменевтиканың жан-жақтылығын, сондай-ақ 

ғылыми зерттеу әдісін ұсыну; сыни тұрғыдан ойлауды дамыту; герменевтикалық көзқарас 

тұрғысынан әлеуметтік-гуманитарлық бағыттағы пәнаралық білімдердің бірлігін көрсету, 

ғылыми іс-шараларға зерттеу нәтижелерін ұсынумен герменевтикалық көзқарасқа сәйкес 

зерттеу тәжірибесін бастау. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Пән әлемдік және отандық герменевтика дамуының негізгі 

кезеңдерін, курстың пән аралық сипатын, ерекшеліктерін түсіндіру; адам өмірінің 

ононтологиялық негіздерінің бірі ретінде түсіну табиғаты; философиялық герменевтиканың 

мүмкіндіктері заманауи өркениет процестерін зерттеу; ежелгі, қазіргі заманғы  

герменевтикалық білімнің ерекшеліктері; жынысқа қатысты әлеуметтік мәселелердің әртүрлі 

аспектілерін қарастыратын гендерлік зерттеулердің ұсынылуы; гендерлік рөлдер 

саласындағы негізгі жүйелік білім, эгалитарлық-посталиалитарлық дүниетанымның 

қалыптасуына ықпал ету, гендерлік стратегия мен гетеросубъективтік қатынастарды 

оңтайландыру тактикасын құру мақсатында лингвистикада гендерлік дифференциацияның 

мәнін ашу, шағын және микротоптар, гендерлік білімді тарату заңдылықтарын 

тұжырымдайды және қазіргі қазақстандық қоғамның гендерлік мәдениетін арттырудың 

негізгі бағыттарын анықтайды; күнделікті кәсіптік қызмет үшін қажетті жаңа білім 

алудағдыларына ие болу және үздіксіз білім беруге бағытталған. 

Пререквизиттері: Мәдениетаралық қарым-қатынас аспектісіндегі аударма мәселелері 

Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Когнитивтік лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Герменевтика негіздері мен санаттарының негізгі 

онтологиялық мазмұнын түсінеді; В) Герменевтика және лингвистикалық гендерология 

тұрғысынан лингвистикалық және сөйлеу құрылымдарының қызмет етуін реттейтін 

заңдарды біледі; С) Герменевтикалық контенттің мәтіндерін, сондай-ақ герменевтикалық 

идеяларды қамтитын көркем туындыларды талдай алады; D)  Лингвистикалық гендерология 

талдауын тәжірибеде қолданудың оңтайлы шарттарын анықтай алады; Е) Герменевтика мен 

лингвистикалық гендерологияның концептуалды және терминологиялық аппаратымен 

жұмыс жасай алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Қазіргі шетел тіл білімінің іргелі мәселелері 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пәннің мақсаты – магистранттардың ғылыми көзқарастарын 

кеңейту, қазіргі заманғы ғылымның негізгі лингвистикалық тұжырымдамаларын және 

шетелдік зерттеушілер әзірлеген лингвистика саласындағы жаңа зерттеу әдістерін игеру.   

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән магистранттардың ғылыми көзқарастарын кеңейту, қазіргі 

заманғы ғылымның негізгі лингвистикалық тұжырымдамаларын және шетелдік зерттеушілер 

әзірлеген лингвистика саласындағы жаңа зерттеу әдістерін игеру, жеке лингвистиканың 

проблемаларын жалпы лингвистикалық бағалау дағдыларын меңгеру, әлеуметтік және 

ғылыми ойларды ескере отырып, пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және 

түсіндіруге негізделген. Бірқатар мәселелер тілдік категориялардың анықтамаларын табумен 

байланысты. Қазіргі шетелдік лингвистика тілдерінің генеалогиялық, типологиялық және 

басқа классификацияларындағы тілдің орны.  

Пререквизиттері: Стилистика, Ғылыми дискурс негіздері 

Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Когнитивті лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қазіргі шетелдік лингвистиканың іргелі мәселелеріне 

байланысты классикалық және қазіргі заманғы лингвистика әдістерінің негіздерін біледі; В) 

Зерттелетін тілдердің тілдік материалдарын салыстырмалы талдау әдістерін, сонымен қатар 

лингвистикалық фактілерді талдай және бағалай біледі; С) Тілдердің фонетикалық-

фонологиялық, лексикалық, морфологиялық және синтаксистік типологиясының 

принциптеріне негізделген тілдік құбылыстарын зерттейді; D) Қазіргі герман тілдерінің 

жалпы және ерекше белгілерін анықтай біледі; E) Өз ғылыми зерттеулерінде шет тілін оқыту 

саласындағы қазіргі ғылыми парадигма туралы білімдерін және оның даму динамикасын, 

ғылыми зерттеулердің әдіснамалық принциптері мен әдіснамалық жүйелерін көрсете алады. 
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Модуль 3.2  – Ғылыми жұмыстардың әдістемесін және қазіргі білім берудегі 

көптілділіктің ерекшеліктерін зерттейтін пәндер 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тіл біліміндегі мәтіннің герменевтикасы 

Бағдарлама авторы: Кушкарова Г.К. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пән лингвистикалық герменевтика саласындағы ғылыми 

көзқарасты қалыптастыру, мәтіндік қарым-қатынас контекстінде генетикалық, типтік, ойлау, 

тілдің өзара әрекеттесуін зерттеу, әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере 

отырып, пікір қалыптастыру үшін ақпаратты жинау және интерпретациялауға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл пән магистранты  танысуға және мәтіндерді түсіну 

құзыреттілігін дамытуға мүмкіндік береді.Тілдік герменевтика саласындағы ғылыми 

көзқарасты қалыптастыру, мәтіндік байланыс контексіндегі ойлаудың, тілдің, сөйлеудің 

танымдық, типологиялық әрекеттесулерін, шеберлікті жетілдіру, әлеуметтік, этикалық 

және ғылыми пікірлерді ескере отырып пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпарат жинау 

және интерпретациялау. Жазушы тарапынан жазылған негізгі идеяны түсінуге, осы 

жағдайда қателіктер жасамауға және дәл осы мәтінді түсіндіріп, нақты мәнді жеткізуге 

үйретеді. Герменевтика мәселелерінің негізгі спектрін білуді жүйелейді және тереңдетеді, 

герменевтикалық талдаудың әдістерін меңгереді. 

Пререквизиттері: Дискурс теориясының және сөйлеу жанрларының негіздері 

Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Когнитивтік лингвистика негіздері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Герменевтиканың негізгі принциптері мен әдістерін 

түсінген; В)Түсіндіруді талап ететін мәселені дұрыс анықтауға қабілетті; С) Әртүрлі 

дәрежелі күрделі мәтіндерді түсіндірудің негізгі әдістерін меңгерген; D) Қолданылған 

құралдарды кешенді талдау негізінде мәтіндік ақпараттарды барынша жетілдіру дағдыларын 

қалыптасқан; Е) Жеке, әсіресе әдеби герменевтика саласындағы нақты мәселелерді шешуде 

өз білімін қолдана алады. 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Компаративистика тарихы мен теориясы 

Бағдарлама авторы: Ержанова Г.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Пән берілген ғылыми парадигма, салыстырмалы тарихи 

лингвистиканың әдістемелік принциптері мен әдістемелік тәсілдері туралы білім алу, тілдер 

арасындағы туыстықтың дәрежесін, тілдердің генеалогиялық классификациясын білу,  сыни 

талдау дағдыларын игеру және гуманитарлық ғылымдар бойынша теориялық және 

практикалық білімдерін өздерінің ғылыми зерттеулерінде қолдану үшін ақпараттарды жинау 

және интерпретациялау; шетел тілін білу және оны белсенді пайдалануға бағытталған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән ғылыми парадигма және салыстырмалы тарихи 

лингвистиканың әдіснамалық принциптері мен әдіснамалық әдістері туралы білімді алуға, 

зерттелетін тілдер арасындағы байланыс дәрежесін белгілеу үшін ақпараттарды жинауға 

және түсіндіруге, сыни талдау дағдыларын игеруге және өзіндік ғылыми зерттеулер үшін 

гуманитарлық ғылымдар саласында теориялық және практикалық білімдерді қолдануға, шет 

тілін білу және оны белсенді қолдануға бағытталған. Салыстырмалы әдістеменің негізгі 

ережелері, компративистиканың қазіргі жағдайы.  

Пререквизиттері: Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы, Лингвомәдениеттану 

аспектісіндегі  шетел филологиясының заманауи тұжырымдамалары. 

Постреквизиттері: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы, 

Мәдениетаралық қатынас аспектіндегі аударма мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Ғылыми парадигма және салыстырмалы тарихи 

лингвистиканың әдіснамалық принциптері мен әдіснамалық әдістерін біледі, В)  

Шығармаларды талдауда салыстырмалы әдісті қолданады, әдеби шығармаларды 
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салыстырмалы зерттеулер бойынша талдай алады; С) Ғылыми және анықтамалық 

әдебиеттерді, библиографиялық дереккөздер мен қазіргі заманғы іздеу жүйелерін қолдана 

алады; D) Көркем мәтінді талдау саласындағы зерттеу және практикалық жұмыстың негізгі 

әдістерін қолданады; Е) Өз жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра біледі, кәсіби қызметке 

қажетті жаңа білімді өз бетінше ала алады, кәсіби өсуге ұмтылады. 

 

 

7М02303 – Шетел филологиясы білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт) 

Түскен жылы: 2020 

 

Модуль 4.1 – Қазіргі аударма ісі және мәдениетаралық коммуникация 

  
Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі аударма мәселелері 

Бағдарлама авторы: Кушкарова Г.К. 

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: Пән магистранттарды филология пәні ретінде аударма 

теориясы мен практикасының өзекті мәселелерімен таныстыру және магистрант-филологты 

кәсіби даярлауға, лексикалық-грамматикалық дағдыларды, сөйлеу және жазудың әдеби 

нормалары дағдыларын меңгеруге қажетті категориялық аппаратпен қамтамасыз етуге; 

аудармадағы мәдени құбылыстарды, аудармадағы мәдениеттің маңызын қарастыруға 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Шет тілі (кәсіби), Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (докторантура) пәндері. 
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Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1 –Қазіргі аударма ісі және мәдениетаралық коммуникация 

КПЖК 

 

MAKAAM 

6301 

Мәдениетаралық қатынас аспектіндегі аударма 

мәселелері 

3 5/5 

КП ТК АТІК 6302 Ағылшын тілінде іскерлік құжаттану 3 5/5 

КП ТК PsiLZTMA 

6303 

Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен 

әдіснамасы 

3 5/5 

КП ТК KLN 6304 Когнитивтік лингвистика негіздері 3 5/5 

Модуль 4.2 –Мәдениетаралық қатынас аспектіндегі аударма теориясы мен 

практикасы 

КПЖК MAKAAM 

6301 

Мәдениетаралық коммуникация аспектісіндегі 

аударма мәселелері 

3 5/5 

КП ТК ІКАА 6302 Іскерлік құжаттарды аудару аспектілері 3 5/5 

КП ТК ZAL 6303 Заманауи әлеуметтік лингвистика 3 5/5 

КП ТК TKZ 6304 Тілдегі корпустық зерттеулер 3 5/5 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Жазбаша аударма негізінде халықаралық, қоғамдық-

саяси, экономикалық, мәдени өмірдің салаларында әр түрлі мәдениет пен тіл өкілдері 

арасындағы өзара түсіністікті қамтамасыз ете алады; В)  Ағылшын тілінен ана тіліне және 

ана тілінен ағылшын тіліне жазбаша аудару дағдыларын қолданады; С) Қарым-қатынас пен 

кәсіби қарым-қатынас психологиясын біледі, әр түрлі тілдерде сәтті және жағымды іскери 

қарым-қатынас жасай алады; D) Өзінің зияткерлік және жалпымәдени деңгейлерін жақсарта 

және дамыта алады, жаңа проблемалар мен жағдайларға шығармашылықпен қарайды; E) Өз 

жұмысын ғылыми негізде ұйымдастыра біледі, кәсіби қызметке қажетті жаңа білімді өз 

бетінше ала алады, кәсіби өсуге ұмтылады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Ағылшын тілінде іскерлік құжаттану 

Бағдарлама авторы: Садыкова С.А. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Курс магистранттарға болашақ кәсіби іс-шараларға, шетелдік 

серіктестермен іскерлік байланысқа, іскери хат-хабарлармен, құжаттармен және басқа да 

ақпараттық материалдармен жұмыс істеу үшін қажетті сөздік қорын ұсынады. Курс «Шет 

тілі (кәсіби)» пәнімен тікелей байланысты. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курс коммерциялық қызмет, логика, экономикалық теория 

және т.б. саласындағы негізгі лексиканы зерттеуге, арнайы әдебиеттерге түсініктеме беру 

мен рефераттау дағдыларын қалыптастыруға, диалогтық және монологтық сөйлеу 

дағдыларын дамыта отырып, коммерциялық қызметпен байланысты мәселелерді талқылау 

дағдыларын жетілдіруге арналған. Курс барысында ағылшын тілін тереңірек білуге ғана 

емес, сонымен қатар магистранттарға шетелдік қоғамның белгілі бір бағыттарында және 

іскери қарым-қатынас жағдайында өзін-өзі ұстауға мүмкіндік беретін лингвистикалық және 

мәдени зерттеулер саласындағы дағдыларды қалыптастыруға көңіл бөлінеді. Курс ауызша 

жұмыс түрлерінің басым болуымен сипатталады және кездесулер, келіссөздер мен 

қабылдаулар кезінде іскери әңгіме жүргізу дағдыларын дамытуға, ілеспе клише тіркестердің 

белсенді қорын, сондай-ақ ресми этикет ережелерін (сөйлеу, мінез-құлық) игеруге 

бағытталған. 

Пререквизиттері: Шет тілі (кәсіби), Көркем аударманың теориясы мен практикасы. 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (докторантура) пәндері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Іскери құжаттармен, тақырыптық сөздікпен жұмыс 

істеу дағдыларына ие; ағылшын тілінде іскери коммуникацияны ұйымдастыру негіздері және 

ағылшын тіліндегі іскери құжаттаманың негізгі формалары және оны орындау тәсілдерін 

біледі; B) Мәтінге лингвистикалық талдау жүргізу және жалпы ғылыми талдау әдістерін 

қолдана алады: талдау, синтез, салыстыру, салыстыру және т.б.; C) Өз жұмысын ғылыми 

негізде ұйымдастыра біледі, кәсіби қызметке қажетті жаңа білімді өз бетінше ала алады, 

кәсіби өсуге ұмтылады; D) Іскери құжаттарды аударады; оның лексикалық және 

грамматикалық ерекшеліктерін меңгерген, қазіргі жағдайдағы аударма қызметінің өзекті 

мәселелерін біледі; E) Түйіндеме, бизнес-жоспар, бизнес-презентация, іскери хат сияқты 

формаларды қоса алғанда, іскери құжаттармен жұмыс істей алады.  

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен әдіснамасы 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: "Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен 

әдіснамасы" пәнін оқытудың мақсаты - диагностикалық және түзету есептерін шешу 

мақсатында психолингвистика ғылымы мен диагностиканың теориялық және аспаптық 

аппаратын меңгеру; магистранттарда терең білімді және тиісті теориялық және практикалық 

дайындықты талап ететін өзіндік ғылыми-зерттеу және ғылыми-педагогикалық іс-әрекет 

дағдыларын қалыптастыру. 
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Пәннің қысқаша мазмұны: Психолингвистикалық зерттеулердің теориясы мен 

концепциясын білу және оларды кәсіби қызметте қолдану, сөйлеудің қалыптасу және 

қабылдау механизмдерін зерттеу және оларға негізделген мәтіндерді сипаттау; сөйлеу 

қызметінің қоғамдық функцияларын зерттеу; сөйлеу қызметінің прагматикасын, атап 

айтқанда – сөйлеу актілері мен коммуниканттардың арақатынасын, мәтіндерді бұзу және 

интерпретациялау кезіндегі олардың ерекшеліктерін зерттеу; онтогенетикалық тілдік дамуды 

талдау. Психолингвистикалық идеяларды қалыптастырудың негізгі міндеттерінен басқа, курс 

студенттердің сөйлеу әрекеті теориясы аспектісінде тілдің қызмет етуі, сөйлеу әрекеті 

адамның арнайы іс-әрекет түрі ретінде, оның психологиялық мазмұны, құрылымы, жүзеге 

асырылатын түрлері (әдістері), жүзеге асырылатын формалары, атқаратын функциялары 

туралы білімдерін жалпылай отырып, маңызды интеграциялық рөл атқарады. 

Пререквизиттері: Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы, Қазіргі шетел тіл білімінің 

іргелі мәселелері 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (докторантура) пәндері.. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Тіл білімі тарихындағы психолингвистика 

теориясының бастауларын және антропоцентрикалық пәндер жүйесіндегі 

психолингвистиканың орнын біледі; В) Мәтінді талдауда негізгі психолингвистикалық 

әдістер мен әдіснамаларды және оның негізгі психолингвистикалық сипаттамаларын қолдана 

алады; С) Психолингвистік зерттеулердің негізгі бағыттарын сипаттай алады; D) Сөйлеу 

қызметін жүзеге асырудың негізгі және әмбебап құралы ретінде тіл белгілері және адам 

қоғамындағы сөйлеу коммуникациясы процестерін қамтамасыз ету туралы жүйелі білімі 

қалыптасқан; Е) Онтогенез барысында сөйлеу әрекетінің қалыптасу және тілді меңгеру 

заңдылықтарын біледі; F) Әр түрлі психолингвистикалық тәсілдер мен мектептер 

жағдайында сөйлеу әрекеті мен сөйлеу қабілетін зерттеудің тиімді әдістерін қолданады. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Когнитивті лингвистика негіздері 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курсты оқытудың  мақсаты: Когнитивтік лингвистиканың басты мақсаты – адамның 

әлемді түсінуі, қабылдау үдерісі, білімді жинақтау қалай жүзеге асатынын саралау. 

«Когнитивтік лингвистика негіздері» - жүйелі ғылыми-теориялық білім беруді мақсат ете 

отырып, оның болашақта зерттелуге тиіс мәселелеріне байланысты магистранттарды ғылыми 

ізденіске баулып, олардың шығармашылық ой-пікірін жетілдіріп отыруды өзінің міндеті деп 

санайды.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Магистранттарды когнитивтік лингвистиканың идеяларымен 

және әдістерімен, әлемді тану және ұғыну үдерістеріндегі тілдің рөлімен, білім алмасу негізі 

ретінде тілдік коммуникация моделдерімен, тұжырымдамаларды талдаумен, табиғи тілдің 

концептуалды құрылымын зерттеумен, әмбебап концептер жүйесін сипаттаумен, әлемнің 

тілдік бейнесі және коммуникация теориясы туралы экстралингвистикалық және 

лингвистикалық білімді зерттеумен таныстыру. 

Сондай-ақ, когнитивтік лингвистиканың басты мәселелері – концепт ұғымы, концепт және 

концептуалдық құрылым, тілдік тұлға, дүниенің тілдік бейнесі, концептуалды метафора, 

танымдық фразеологизмдер, соның ішінде, этнографиялық фразеологизмдердің когнитивтік 

аспектісі, тілдің танымдық құрылымының мифтік негіздері туралы ғылыми талдамалар 

ұсынылған. Курстың  теориялық бөлімінде когнитивтік лингвистиканың ғылым ретінде 

танылуы, оның ғылымдар арасында алатын  орны, басқа ғылым салаларымен  байланысы,  

оның зерттеу әдістері жайлы  мәліметтер беру.  

Пререквизиттері: Дискурс теориясының және сөйлеу жанрлары негіздері, Лингвистикалық 

ғылыми зерттеу әдіснамасы. 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (докторантура) пәндері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Когнитивтік тіл білімі аспектісі тұрғысында бұрын 

зерттелген еңбектер мен тақырыпқа қатысы бар мәселелерге шолу жасап, оларды ой елегінен 
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өткізе біледі; B)  Когнитивті тіл білімі бағытының қызметін, яғни тілге дейінгі санада 

қалыптасқан дүние туралы ақпараттардың жинақталуын талдай біледі; C)  Когнитивтік 

лингвистиканың қазіргі тіл білімінде алатын орны, оның басқа ғылым саласымен 

байланысын түсіндіре алады; D) Дүниенің санада бейнелену көрінісін,  концептілік талдау 

жасау үлгілерін, когнитивтік  лингвистикаға қатысты ұғымдарды, терминдерді меңгерген; E)  

Көркем мәтінді концептуалды талдау, мәтіндегі тірек мағына, тірек сөздердің құрамын 

анықтау, базалық концептіні тауып, концептуалдық кеңістікті білдіретін сипаттарды саралай 

алады.  

Модуль 4.2 – Мәдениетаралық қатынас аспектіндегі аударма теориясы мен 

практикасы 

 

Дублин дискрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Іскерлік құжаттарды аудару аспектілері  

Бағдарлама авторы: Садыкова С.А. 

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: Курс іскерлік құжаттар мен хаттарды жазбаша аударудың 

стратегиялары мен тактикаларын зерделеуге, аударма әдістерін меңгеруге, осындай 

құжаттарды аударма тілінде нормаларына сәйкес жасау; сәтті/қолайлы және сәтсіз/қолайсыз 

аударма шешімдерін анықтау мақсатында аударма нұсқаларын талдау және редакциялау 

дағдыларын жетілдіруге; көп компонентті терминдердің құрылымдық-мағыналық 

талдауымен, іскерлік құжаттамаға тән қысқартулармен танысуға бағытталған. 

Пререквизиттері: Шет тілі (кәсіби), Лингвистикалық ғылыми зерттеу әдіснамасы 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (докторантура) пәндері. 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А) Іскерлік құжаттама терминологиясын меңгерген; В) 

Іскерлік құжаттама стилінің ерекшеліктері мен ағылшын және орыс/қазақ тілдеріндегі хаттар 

туралы түсінігі бар; С) Аударма нұсқаларын талдау және редакциялау дағдыларын білед3; Д) 

Синтаксис және стилистика ережелерін сақтай отырып, көп компонентті терминдерді 

құрылымдық-мағыналық талдауды жүзеге асыра отырып, алынған білімді практикада 

қолдана білед3;  Е) Аударма техникасын қолдану дағдыларын меңгерген. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Заманауи әлеуметтік лингвистика 

Бағдарлама авторы: Сарбасова А.Е. 

Курсты оқытудың мақсаты: білім алушыларда социолингвистика және сабақтас 

ғылымдар: лингвистика, әлеуметтану, әлеуметтік психология, этнография  туралы түсінік 

қалыптастыру; социолингвистиканың негізгі ұғымдары туралы біліктілік дағдыларын 

қалыптастыру.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Пән білім алушыларға  кәсіби салада келесі білімдерді білуге 

және қолдануға мүмкіндік береді: әлеуметтік тілдік процестердің өзара байланысы, "тілдік 

жағдай", "билингвизм", "тіл саясаты", "ұлттық тіл" сияқты социолингвистиканың негізгі 

ұғымдарының сипаттамасы; социолингвистикалық зерттеулердің бағыттары мен әдістерімен 

танысу, тілдің әлеуметтік сорттарын сипаттау; социолингвистиканың басқа филологиялық 

және филологиялық емес пәндермен байланысы. 

Пререквизиттері: Когнитивті лингвистика негіздері  

Постреквизиттері: Магистрлік зерттеу бойынша жұмыс, болашақ кәсіби қызмет  

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Социолингвистиканың негізгі ұғымдарын біледі, 

социолингвистиканың қалыптасуының алғышарттары, оның даму кезеңдері және оның басқа 

ғылымдармен байланысы туралы түсінікке ие; B) Стандартты емес жағдайларда әрекет ете 

алады, қабылданған шешімдер үшін әлеуметтік және этикалық жауапкершілікті мойнына ала 

біледі; C) Тілдік ахуалды терминдік сипаттау жүйесін меңгерген, тіл саясатын жүзеге 
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асырудың ықтимал стратегиясын ұсына алады; оқу процесіне қатысушылармен және 

әлеуметтік серіктестермен өзара әрекеттесу, ұжымды басқара, әлеуметтік, этноконфессиялық 

және мәдени айырмашылықтарды толерантты қабылдай алады; D) Демографиялық, 

социологиялық және т.б. мәліметтер негізінде тілдік жағдайды талдай біледі; әдеби тілдің 

сөйлеу құралдарын және әдеби емес формаларын ажырата білуеді; E) Алған білімдерін 

практикада қолданады, социолингвистикалық зерттеулердің негізгі әдістерін түсінедi, 

лингвистикалық деректерді пайдалана отырып стратификацияны сипаттай білу қабілеті мен 

дайындығын көрсетеді. 

 

Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) E) 

Пәннің атауы: Тілдегі корпустық зерттеулер 

Бағдарлама авторы: Керимбаева Б.Т. 

Курстың мақсаты: лингвистикалық және социолингвистикалық корпустармен танысу;  

лингвистикалық және социолингвистикалық мәліметтерді аннотациялау принциптерімен 

және мәліметтерді аннотациялау кезінде туындайтын мәселелермен таныстыру;  әлеуметтік 

лингвистикадағы сандық талдау негіздерін зерттеу;   

Курстың қысқаша мазмұны: Пән корпус лингвистикасының әдіс-тәсілдерімен таныстыру, 

мәтіндік корпустарды жасауға, құруға және қолдануға қатысатын корпус технологияларын 

қолдану арқылы лингвистикалық материалды талдауды, сонымен қатар лингвистикалық 

мәселелерді және лексиканы статистикалық сипаттау әдістерін әртүрлі корпустарды 

талдауда және өңдеуде қолдануға, корпус ресурстарын пайдалануға байланысты теориялық 

және практикалық мәселелерді шешуге бағытталған. 

Пререквизиттері: Дискурс теориясының және сөйлеу жанрлары негіздері, Лингвистикалық 

ғылыми зерттеудің әдіснамасы. 

Постреквизиттері: ЖОО-дан кейінгі білім беру (докторантура) пәндері. 

Оқытудың күтілетін нәтижелері: A) Корпусты зерттеудің негізгі тұжырымдамаларын 

біледі: корпус, аннотация, іздеу, лингвистикалық және социолингвистикалық корпустардың 

қалыптасуының алғышарттары туралы, олардың даму кезеңдері туралы түсініктері бар; B) 

Корпус лингвистикасының терминдеріне иелік етеді; C)  Статистикалық деректерді 

талдаудың негізгі әдістеріне иелік етеді; D)  Ғылыми зерттеу әдістемесі саласында құзыретті, 

арнайы саладағы ғылыми зерттеулердің теориялық және әдіснамалық негіздерін біледі; E) 

Алынған білімді практикада қолдануға, деректерді графикалық бейнелеудің негізгі әдістерін 

түсінуге қабілеттілік пен дайындықты көрсетеді. 
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7М02304 – Филология білім бағдарламасы 

(ғылыми – педагогикалық бағыт) 

 
Базалық пәндер 

2.1 Модуль. Филология негіздері 
Дублин дескрипторлары: А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Жаңа заман лингвистикасы 

Пәннің коды: ZhZL 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: Сапина С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты: қазіргі заман лингвистикасының ерекшеліктері 

туралы түсінік беру. Негізгі тақырыптары: тіл аспектісінде адамды жан-жақты зерттеуге 

бағытталған жаңа заман лингвистикасының парадигмасын: лингвистика, когнитивті поэтика, 

компьютерлік лингвистика, дискурсология және олардың сабақтастығы, зерттеу әдістері мен 

тәсілдерінің ұқсастығы мен айырмашылықтары қарастыру. Сонымен қатар, адамның туа 

бітті қабілеті арқылы қол жеткізген тіл ортасындағы қарым-қатынас процесінде қалыптасқан 

тұлғаның жетістіктерін талдайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Тіл білімі немесе лингвистика (грек linqua-тіл) – әлем тілдерінің 

құрылымын, әлеуметтік қызметін, тарихи дамуын және олардың жалпы заңдылықтарын 

зерттейтін ғылым саласы. Әрбір тілдің дыбыс жүйесі, сөздік құрамы және грамматикалық 

құрылысы болады. Тілдің дыбыстық жүйесі – тіл білімінің фонетика саласында, сөздік 

құрамы – лексикология саласында, грамматикалық құры- лысы – грамматика саласында 

қарастырылады. Осы аталған салалардан басқа тіл білімінде лексикография, стилистика, 
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Базалық пәндер 

2.1  Модуль. Филология негіздері  

БП ТК ZhZL 5205 Жаңа заман лингвистикасы 1 5/5 

БП ТК FMTA 5206 Фольклордың мифтік, топонимдік аспектілері 1 5/5 

БП ЖК TB/AZhB 5207   Тіл білімінің / әдебиеттанудың жаңа бағыттары 1 3/3 

КП ТК TMK 5301 Тіл және мәдениетаралық коммуникация 2 4/4 

2.2  Модуль. Әдебиеттану мен тіл білімінің өзекті мәселелері 

БП ТК LK 5205 Лингвистикалық концептология 1 5/5 

БП ТК AFZhT 5206 Әдебиет пен фольклордың жалпы теориясы 1 5/5 

БП ЖК TB/AZhB 5207 Тіл білімінің / әдебиеттанудың жаңа бағыттары 1 3/3 

КП ТК TS 5301 Тіл синергетикасы 2 4/4 

Кәсіптендіру пәндері 

3.1  Модуль. Тіл білімі мен әдебиеттануындағы ғылыми ізденістер 

КП ЖК РР 5302 Проза поэтикасы 2 5/5 

КП ТК DShP 5303 Драмалық шығармалардың поэтикасы 2 5/5 

БП ТК TBFAM 5208 Тіл білімінің философиялық- әдіснамалық мәселелері 2 5/5 

3.2   Модуль. Тіл білімі мен әдебиетінің өзекті мәселелеріне қазіргі заманғы теориялық-

методологиялық көзқарас 

КП ЖК РР 5302 Проза поэтикасы 2 5/5 

КП ТК AFAM 5303 
Әдебиеттанудың философиялық-әдістемелік 

мәселелері 

2 5/5 

БП ТК KL 5208 Корпустық лингвистика 2 5/5 
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фразеология сияқты салалар бар. Тілдің әртүрлі жақтары: дыбыс жүйесі, сөздік құрамы, 

грамматикалық құрылысы бір-бірімен тығыз байланыста болады. Өйткені, тіл білімі олардың 

әр түрлі қырларын, салаларын, дамуын, өзара байланысын, тілдің дамуының ішкі 

заңдылықтарын зерттейді. Тіл белгілі бір жүйе жиынтығын құрайтыны сөзсіз. Тіл жүйесі 

туралы ілім неміс ғалымы В. фон Гумбольдтың есімімен тығыз байланысты. В. фон 

Гумбольдтың бұл идеясын әрі қарай дамытушы швейцар ғалымы Фердинанд де Соссюр 

болды. Фердинанд де Соссюр тілдің жүйелілігі туралы: «Тілдің барлық элементі – біртұтас 

болып келетін жүйе, ал жеке элементтердің мағынасы басқа элементтері болғандығы үшін 

ғана байқалады» – деп қорытынды жасайды. Тілдің жүйелік қасиеті оны меңгере білуге және 

қатынас құралы ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. Тілдің жүйелік сипаты оның барлық 

салаларынан көрінеді. Тілдің жүйелік қасиеті тілді меңгере білуге, оны қатынас құралы 

ретінде пайдалануға мүмкіндік береді. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Антропоцентристік лингвистика, лингвофилософия 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Терең теориялық білім қалыптастырады; ғылыми-

әдістемелік әдебиеттерді зерделейді; әдебиеттану, әдебиет тарихы, әдебиет сыны және 

лингвистика саласында кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырады. 

 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Фольклордың мифтік, топонимдік аспектілері 

Пәннің коды FMTA 5206 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: А.Ш.Пангереев  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты: ғылыми айналысқа түскен бұл синкретті 

ғылым саласының гносеология, этнография, ұлттық болмыс секілді ғылым салаларымен 

тығыз байланысты екенін қарастырады. Халықтық танымның, дін, тіл аясындағы мифтік 

сананың қалыптасу, даму кезеңдерін фольклор текстерімен салыстырады. Халықтық 

танымның, көнеден келе жатқан түсініктің, ұлттық менталитеттің, дәстүр мен салттың т.б., 

ел ішінде таралу, сақталу жөніндегі білімдерді, танымдарды талдайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі әдеби ойлау жүйесінде қалыптасқан поэтикалық 

тіркестер мен образдардың түп-негізіне бойлау арқылы ғалым мифологиялық сананың 

поэтикалық санаға айналуының даму барысын көрсетеді. ХХ ғасыр басындағы әдебиет 

тарихынан орын алған Алаш арыстарының шығармаларындағы мифопоэтиканың көріністері 

туралы сөз еткенде ғалым символизм, футуризм және акмеизм бағыттарының желісі 

негізінде қарайды. Аталған бағыттардың өзіндік ерекшеліктерінің де мифология- лық 

танымнан қалыптасқан поэтикалық ой өрімдерінен көрінетінін дәлелді айтып өтеді. Бұл 

бағыттарды ұлттық поэзияға батыл енгізіп, сол негізде шығармашылық дәстүр 

қалыптастырған Мағжан Жұмабаев еңбегіне ерекше тоқталады. Осы дәстүр негізінде 

жаңғырған мифопоэтикалық тәсілдерге назар аударады. Адам мен табиғат арасындағы терең 

байланыстың желісі қазіргі кезде көмескілене бастағанымен поэтикалық сананың сол баяғы 

көне дүниенің сарыны арқылы беріліп жататыны да зерттеушінің назарынан тыс қалмаған. 

Мысалға: «Мифтің негізгі нысаны – адамзат тіршілік етіп отырған әлем, нақтылай айтсақ, 

табиғат. Осы табиғатты нысан ету арқылы әлеуметтік мәселелерді көтеру лирикалық 

поэзиядағы бір арна болды. Бақсылар сарынындағы табиғатпен тілдесу, жыраулар 

поэзиясындағы психологиялық егіздеулер, бүгінгі поэзиядағы табиғатқа қатысты түрлі 

бейнелеуіш тәсілдер жалпылай алғанда мифтік таныммен тамырласып, сабақтасып жатыр», – 

деп психологиялық параллелизмнің, т.б. бейнелеу құралдарының шығу тегіне тарих 

қатпарын ашу арқылы ғылыми тұжырым жасайды. 

Пререквизиттері: Фольклор, мифология, топонимика 

Постреквизиттері: Топононимдік аспектілер, мифологиялық аспектілер 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әдебиеттану, әдебиет тарихы, әдебиет сыны және 

лингвистика саласында кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастырады, кәсіби белсенділікті, 

конструктивті-әдістемелік қызметті дамытады. 

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

Пәннің атауы: Тіл білімінің / әдебиеттанудың жаңа бағыттары 

Пәннің коды: TB/AZhB 5207   

Кредит саны: 3 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: М.Р.Балтымова, Сапина С.М. 

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты: тіл білімінің, әдебиеттанудың жаңа бағыттары мен 

олардың дәстүрлі бағыттан ерекшелігін саралау. Қарастырылатын тақырыптар: тіл 

біліміндегі жаңа бағыттар, антропоөзектік бағыттағы зерттеулер, этнолингвистика, 

психолингвистика, компьютерлік лингвистика, графикалық лингвистика және латын әліпбиі 

т.б. мәселелер. Әдебиеттанудағы жаңа бағыттар, әдебиеттану мектептері, ағымдар мен 

бағыттар, әлеуметтік бағыттағы әдебиеттану, философиялық-эстетикалық әдебиеттану, 

неомифологизм және мифопоэтика, структурализм және постструктурализм, 

постмодернистік әдебиеттану т.б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: «Лингвистикадағы ғылыми зерттеу негіздері» пәнінің мақсаты 

– студенттердің кәсіптік біліктілігін арттыру, оларды лингвистикадағы әдіс-тәсілдермен, тіл 

туралы қазіргі ғылым әдістемелігімен, оның қалыптасуы мен дамуы сияқты мәселелермен 

таныстыру. Лингвистикалық зерттеулерде көп уақыт бойы сипаттау теориялары мен 

тұжырымдамалары (концепциялары) басым болып келді. Соңғы жылдары түсіндірме- лі 

лингвистика теориясы дами бастады. Ол тіл білімінде лингва-елтану, этнолингвистика, 

таным- дық лингвистика мен лингвисти- калық мәдениеттану сияқты жаңа бағыттардың 

дамуына түрткі болды. Бұл бағыттарда тіл дамуының негізгі факторы ретінде адам 

қарастырылады, өйткені тіл - адамның жасаған өнімі мен туындысы. Қазіргі кезде тіл тек 

қана қатынас және таным құралы ретінде емес, сол сияқты ұлттың рухани мәдениеті ретінде 

де бірнеше бағыттарда қарқынды түрде зерттелуде. Кез келген тілдің қызметін зерттеу 

қазіргі тіл білімінде жаңа бағыттармен пайда болған соңғы әдіс-тәсілдерді қолдануға 

мүмкіндік туғызады. Халықтың тарихи естелігі – ғасырлар бойы мәдени мұраға салынатын, 

барлық адамзат өркениетінің мәдени топтарын, халықтың, ұлттың, этностың өзін сақтап 

қалудың негізі болып қалу факторы болып табылады. Мәдени мұра өркениетті қоғамның ең 

маңызды себебі болып табылады, ол өзіндік рухани – өнегелілік пен материалдық 

құндылықтардан тұрып, ол бір ұрпақтан келесі ұрпаққа жай өтіп ғана қоймай, оларды 

жоғалтып алмас үшін, ұлттық, мемлекеттік масштабтағы үлкен күш пен құралдарды салуды 

талап етеді. Жақында өткен жылдары біз дара биліктер айырылу тұңғиығында тұрдық. Біздің 

бәріміз қол жеткізген тәуелсіздігіміз бізді осыдан құтқарып және біздің қайнар көзімізге 

іздеуге қайтарды. Қазіргі компьютерлік технологиялар, жаһандық үдерістер ғасырындағы 

жағдайда мәдени мұраны сақтау әрбір халық үшін маңызды мағынаға ие болып, әлем 

халықтары ұқсастығының жоғалуына әкеліп соғады. Сондықтан бүгінгі күні мәдени мұраны 

сақтау барлығы үшін өзекті мәселе болып отыр. 

Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, қазіргі заман әдебиеттануы 

Постреквизиттері: Антропоцентристік лингвистика, лингвофилософия, модернизм, 

постмодернизм 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ғылыми-зерттеу әдістері мен әдістемесін терең меңгереді; 

кәсіби деңгейін көтереді. 

 

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

Пәннің атауы: Тіл және мәдениетаралық коммуникация 

Пәннің коды: TMK 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 
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Бағдарлама авторы:  Садуақас Н.А. 

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты: тіл және мәдениетаралық қарым-қатынас 

туралы түсінік беру. Негізгі оқытылатын тақырыптар: мәдени коммуникация, оның негізгі 

ұғымдары, коммуникативтік қызметі, тіл мен қоғамның өзара байланысы, тіл, тіл және 

мәдениет функциялары, тілдегі мәдениет құндылықтарының мәнерлілігі туралы мәселелер 

болып табылады. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Мәдениетаралық коммуникация – әртүрлі ұлт өкілдерінің 

әрқайсысының жеке тұлға ретіндегі тілдік және мәдени айырмашылықтарының толық және 

жан-жақты көрінетін тұсы. Мұндай әр түрлі ұлт өкілдері қатысқан мәдениеттер тоғысында әр 

адам жеке тұлға, сол қоғамның белді мүшесі немесе белгілі бір ұлттық мәдениет өкілі әрі осы 

әрекеттің бір субъектісі ретінде сахнаға шығады. Жеке тұлғаның бойында осы аталған 

аспектілердің барлығы- ның жинақталатынына қарамастан мәдениетаралық коммуникация 

деңгейіндегі әрекеттің де өз ерекшеліктері болады. Ол мәдениет-аралық деңгейдегі 

сұхбаттасушыдан тек қана сол сәттегі қатысым құралына айналып отырған тілді білуді ғана 

емес, сонымен бірге сол елдің мәдени деректерінен де хабардар болуды талап етеді. Ондай 

деректер сол халықтың адамгершілік туралы, дін туралы көзқарастары мен ділінен, мәдени 

құндылықтарынан мәлімет береді. Екі жақты немесе көп жақты мәдениеттер сұхбаттастығын 

үйлестіру – тек қана бір-бірінің мәде-ниетіне түсіністікпен және құрметпен қарағанда ғана 

мүмкін болатыны дәлелденген құбылыс. 

Пререквизиттері: Антропоцентристік лингвистика, коммуникация 

Постреквизиттері: Мәдени коммуникация, Тілдік тұлға 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жалпы білім беретін, техникалық және кәсіби оқу 

орындарында, жоғары оқу орындарында сабақ береді; қазіргі ғылыми және практикалық 

мәселелерді түсінетін және шеше алуға қабілетті белсенді азаматтық көзқарасты 

қалыптастырады. 

 

2.2 Модуль. Әдебиеттану мен тіл білімінің өзекті мәселелері 

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

Пәннің атауы: Лингвистикалық концептология 

Пәннің коды: LK 5205 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: С.С.Исакова  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты: лингвистикалық концептология парадигмасы 

контекстінде когнитивті лингвистика мен лингвомәдениеттану үйлесімінде пайда болатын 

ұғымдар жиынтығы ретінде лингвистикалық концептология туралы түсінік беру. Негізгі 

қарастырылатын мәселелер: концептологияны зерттеудің негізгі нысаны; тілдік бейне мен 

ғаламның концептуалдық бейнесі; әлемнің ұлттық концептосферы; концептуалды 

құрылымдар концептуалды талдау және т. б. Тұжырымдаманы когнитивті лингвистика мен 

лингвистиканың негізгі санаты ретінде талдайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқыту барысында: Қазіргі заман тіл білімі, жалпы тіл 

білімі, антропоцентристік бағыттағы тіл білімі, оның салалары, қазіргі заман тіл білімі 

саласындағы концепт ұғымы, концепт ұғымын тіл білімінде түсінілуі, концептология, 

концепт және түсінік, концепт және мағына секілді мазмұндар қамтылады. 

Пререквизиттері: Антропоцентристік лингвистика, жалпы тіл білімі 

Постреквизиттері: Концептология 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Терең теориялық білім қалыптастырады; Ғылыми-

әдістемелік әдебиеттерді зерделейді. 

 

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

Пәннің атауы: Әдебиет пен фольклордың жалпы теориясы 

Пәннің коды: AFZhT 5206 



60 
 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 1 

Бағдарлама авторы: А.С.Кушкимбаева  

Курсты оқытудың мақсаты: Пәннің мақсаты: әдебиет пен фольклордың арақатынасы, 

байланысы терең, табиғи екенін ашып көрсету. Аталған пәнді оқытуда келесідей негізгі 

мәселелер қарастырылады: фольклор мен әдебиеттің әлем мәдениетінің дамуындағы басты 

рөл атқаратыны, әлем әдебиетінің қайсысын алсақ та, оның шығу тегі – фольклор екендігі, 

әрбір тарихи кезеңде олардың бір-біріне әрқилы мақсатпен ықпал етіп отыратыны және т.б. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде пайда болған фольклор 

дамыған қоғамның этностарында сақталған. Ол нақты тарихи фактілер мен тұлғаларды 

бейнелеу ге ғана арналмай, өткен тарихтың басты-басты мән - мазмұнын көркемдік-бейнесі 

тұрғыдан білдіруге саяды. Фольклор рухани мәдениеттің маңызды құрамдас бөлігі, халық 

бұқарасының, этностардың көркемдік ой-толғамының неғұрлым пәрменді нысаны, олардың 

эстетикалық дарыны мен талғамының, адамгершілік ереже - қағидаларының шоғырлы 

көрінісі мен топтамасы болып табылады. Фольклордағы көркемдік жинақтама бейнелер 

арқылы халық қоғамдық өмірдің әр түрлі құбылыстарына көзқарас тұрғысын білдірген. 

Пререквизиттері: Әдеби фольклорлық білімдер 

Постреквизиттері: Әдебиеттану, фольклор 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Кәсіби белсенділікті, конструктивті-әдістемелік қызметті 

дамытады; Әдебиеттану, әдебиет тарихы, әдебиет сыны және лингвистика саласында кәсіби 

құзыреттіліктерін қалыптастырады. 

 

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

Пәннің атауы: Тіл синергетикасы 

Пәннің коды: TS 5301 

Кредит саны: 4 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Н.Ә.Сәдуақас  

Курсты оқытудың мақсаты: Мақсаты: тіл синергетикасының негізгі мәселелерін таныту. 

Тақырыптары: Синергетика - пән аралық сипаттағы ғылым саласы. Синергетикалық 

теорияның ерекшеліктері. Тіл синергетикасы, оның зерттеу нысаны, синергетикалық 

парадигма, сөз бен символдар, ұғымның символикалық компоненттері, кеңістік пен уақыт, 

бөлшек және біртұтас жүйе арасындағы байланыс, синергетиканың философиялық және 

методологиялық мәні, синергетика мен диалектика, синергетикалық ұғымдар ерекшелігі. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Синергия ұғымына түсінік. Синегетика ғылымының пайда 

болуы. Синергетика ғылымының лингвистика ғылымымен байланыста зерттелуі. Уақыт пен 

кеңістік. Өлшемге сыймайтын ұғымдар мен түсініктерді қамту. Кеңістік және уақыт-

механикалық козғалысты карастырғанда біз дененің кеңістіктегі орнының уақыт өтуіне 

байланысты өзгеретінін сөз еттік. Бұл екі үғымның физикадағы маңызы өте зор. Оқиғаның 

бәрі әйтеуір бір жерде және кандай да бір мезгілде, баскаша айтқанда, кеңістік пен уақыт 

ішінде өтеді. Кеңістіктен орын алмай және кеңістіктен тыс өмір сүретін бірде-бір объекті 

болмайды, болуы да мүмкін емес, яғни кеңістік материямен тығыз байланысты. Өтіп жаткан 

сан алуан окиғаларды қарастыра отырып, біздің санамызда кең және map, жуан және 

жіңішке, ұрзын және қысқа, алыс және жақын деген сияқты кеңістіктің салыстырмалы 

түрдегі сипатын көрсететін ұғымдар қалыптасады. Кеңістіктің негізгі қасиеттеріне мыналар 

жатады: оның шынайы бар болуы, материямен біртұтастығы, шексіздігі, үш өлшемділігі 

(барлық физикалық объектілердің ұзындығы, ені және биіктігі болады). Кеңістіктің бір 

кесіндісін, яғни арақашыктықты өлшеу үшін сызғыштан бастап, әр түрлі ұзындык өлшеуіш 

кұралдар колданылады. Ұзындықтың негізгі өлшем бірлігі метр болып табылады. Ғылым 

мен техникада метрдің еселік және үлестік өлшемдері де пайдаланылады. Дене қозғалғанда 

өзінің орнын тек кеңістікте ғана өзгертіп қоймай, уақыт бойынша да өзгертеді.Уақыт 

материямен, қозғалыспен, кеңістікпен тығыз байланысты.  
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Пререквизиттері: Жалпы тіл білімі, синергетика, физика 

Постреквизиттері: Антропоцентристік лингвистика, лингвофилософия, лингвосинергетика 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Оқу жағдаятында әдістемелік- білім мен қолданбалы 

біліктілігін жүзеге асырады; ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерделейді. 

 

Кәсіптендіру пәндері  

3.1 Модуль. Тіл білімі мен әдебиеттануындағы ғылыми ізденістер 

Дублин дескрипторлары А) В) С) D) Е) 

Пәннің атауы: Проза поэтикасы 

Пәннің коды РР 5302 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: М.Р.Балтымова 

Курсты оқытудың мақсаты: қазақ прозасы материалында поэтика мен оның негізгі    

категорияларының тарихи даму кезеңдері туралы білімді дамыту; әдебиет фактілері   мен   

оның теориялық ұғымдарын тарихи тұрғыдан қарау қабілетін қалыптастыру; қазақ прозасы  

материалдары негізінде магистранттар көркем шығарманы теориялық жағынан талдайды 

және практикалық тұрғыда қолданады. Әдебиеттің қалыптасу кезеңдерінен бастап қазіргі 

дәуірге      дейінгі аралықты қамти отырып, толымды әрі жүйелі саралайды. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқытуда поэтикалық заңдылықтарды айқындаудың 

өлшемдері; әдеби даму, поэзияның шығу тегі; эстетикаға тарихи көзқарас, салыстырмалы 

зерттеу  әдістері; өнердің ұжымдық сипаты мен даралығы; фольклор мен әдебиеттің 

тұтастығы; қайталанатын сюжеттер, образдар, стилистикалық формулалар; поэтикалық 

фразеологизм, бейнелілік, ырғақ; формалық ерекшеліктер мен жеке тұлғаның 

шығармашылық сабақтастығы; әдеби тектердің генезисі; сюжет теориясы; метафора, эпитет 

және психологиялық параллелизм; сұлулық және эстетикалық қабылдау; тарихи поэтика, 

шығыс ментальдылығы мәселелері арастырылады. Курс мазмұны бойынша  қазақ 

әдебиеттану ғылымындағы поэтика мәселелеріне, поэтика тарихының кезеңдеріне, 

фольклорлық проза, шешендік сөздер, әңгіме, повесть, роман поэтикасын  талдайды.  

Пререквизиттері: Әдебиет пен фольклордың жалпы теориясы 

Постреквизиттері: Көркем прозадағы жанр трансформациясы, Эпос жанрының поэтикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Әдебиеттану, әдебиет тарихы, әдебиет сыны және 

лингвистика саласында кәсіби құзыреттіліктерін дамытады; Ғылыми-әдістемелік 

әдебиеттерді зерделейді;   

 

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

Пәннің атауы  Драмалық шығармалардың поэтикасы 

Пән коды DShP 5303 

Кредит саны 5 

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

Курсты оқытудың мақсаты: драмалық шығармалар тілінің жанрлық тұтастығы, 

эстетикалық қырлары, композициялық құрылысы, коммуникативтік, прагматикалық түзілісі 

аспектілерінде жан-жақты қарастыру; 

Пәннің қысқаша мазмұны: драмалық шығармалар тілін автор-персонаж-көрермен 

бірлігінде талдау; халықтың орасан тіл байлығын шашау шығармай қолдана білген, тілдегі 

көріктеуіш стильдік тәсілдер арқылы бай образдар галереясын жасаған драматургтер тілін 

салыстыру; жинақтау және даралау; ұлттық дүниетаным тұрғысынан тәуелсіз ғылым 

шеңберінде бағамдау 

Пререквизиттері: Қазіргі қазақ драматургиясы, Тіл және мәдениетаралық коммуникация 

Постреквизиттері: Докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  кәсіби белсенділікті, конструктивті-әдістемелік қызметті 

дамытады; ғылыми зерттеулер, жобалық қызмет жүргізуге, алынған нәтижелерді өз 
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бетінше талдауға және ұсынуға, идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен 

инновацияларды ілгерілетуге қабілетті; Зерттелетін саладағы мәселелерді анықтауға, 

жүйелі ойлау негізінде әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, стратегияларды, 

тәсілдерді және оларды шешу жолдарын анықтауға қабілетті. 

 

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

Пәннің атауы: Тіл білімінің философиялық-әдіснамалық мәселелері 

Пән коды: TBFAM 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Н.Ә.Сәдуақас 

Курсты оқытудың мақсаты: тіл білімінің философиялық- әдіснамалық негіздері жайында 

түсінік бере отырып, тілдік танымдағы қазіргі философияның рөлін көрсету. 

Пәннің қысқаша мазмұны: қазіргі тіл білімінің онтологиясы, философияның 

филологиямен сабақтастығы, тіл білімінің философиялық мәселелерінің гносеологиялық 

аспектілері, тіл философиясының бастаулары мен даму сатылары, лингвофилософиялық 

зерттеу парадигмалары, философия заңдарының тілдегі көріністері. 

Пререквизиттері: Тіл білімінің / әдебиеттанудың жаңа бағыттары,  Жаңа заман 

лингвистикасы 

Постреквизиттері: Докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ғылыми-зерттеу әдістері мен әдістемесін ғылыми 

материалдарды талдауда қолданады; Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерделейді;  Жаңа 

ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби және пәнаралық 

саладағы мәселелерді шешуге қабілетті, жағдайды өзгерту және жақсарту үшін 

инновацияларды енгізуге қабілетті; 

 

3.2  Модуль. Тіл білімі мен әдебиетінің өзекті мәселелеріне қазіргі заманғы теориялық-

методологиялық көзқарас 
Дублин дескрипторлары (А, В, С, D, Е) 
Пәннің атауы: Әдебиеттанудың философиялық-әдіснамалық мәселелері 

Пәннің коды: АFAM 5303 
Кредит саны:5 

Бағдарлама авторы: А.С. Кушкимбаева, PhD., доцент 1. Бағдарлама авторы  
Курсты оқытудың мақсаты: әдебиеттанудың философия ғылымымен байланысы,  
әдебиеттегі философиялық-логикалық көзқарастардың дамуы. Қарастырылатын 

тақырыптары:  әдебиеттану ғылымы және философия арасындағы методологиялық 
байланыс, әдебиеттану ғылымының қалыптасу және даму тарихы, әдебиеттанудың 

философиялық бағыттарға тәуелділігі, әдебиеттегі философиялық  көріністер, ақын-
жазушылардың философиялық көзқарастары, әдебиет пен философиядағы уақыт пен кеңістік 

туралы мәселелер қарастырылған. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Магистранттар «Әдебиеттанудың философиялық-әдістемелік 

мәселелері» пәнін оқу барысында халықтық философия мен кәсіби классикалық 

философиялық прозаның сабақтастық мәселелері: Ежелгі түркі әдебиеті ескерткіштеріндегі 

және орта ғасыр түркі әдебиетінің даму кезеңі шығармаларының генезисі, философиялық, 

этикалық-эстетикалық түсініктердің қалыптасуы. Қазіргі қазақ философиялық прозасындағы 

жеке тұлға мен қоғамның экзистенциялық мәселесі туралы мәселелерді анықтайды. 

Экзистенциализм ХХ ғасырдағы философиядағы ірі бағыттардың бірі ретінде жән оның 

әдебиет пен өнерге ықпалы. Постмодернизмдегі философиялық әдіс ерекшеліктері. Қазақ / 

орыс және әлемдік жаңа үрдістермен байланыс сияқты мәселелерді зерделейді  
Пререквизиттері: Әдебиет пен фольклордың жалпы теориясы 

Постреквизиттері: Көркем әдебиеттегі ұлттық менталділік 
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Оқытудан күтілетін нәтижелер: Жалпы білім беретін, техникалық және кәсіби оқу 

орындарында, жоғары оқу орындарында белсенді оқытудың қазіргі заманғы әдістерін 

пайдалана отырып, оқу іс-әрекетінің түрлі нысандарын дайындау, ұйымдастыру және өткізу 

дағдыларын меңгерген; ғылыми білімдер мен әдіснамалардың синтезі мен интеграциясы 

негізінде инновациялық өнім жасау үшін жеке ғылыми зерттеу жүргізуге, кәсіптік саладағы 

ғылымның жаңа жетістіктері контекстінде жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті.  

 

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

Пәннің атауы: Корпустық лингвистика 

Пән коды: KL 5208 

Кредит саны: 5 

Курс: 1, семестр: 2 

Бағдарлама авторы: Айтбенбетова А. К. 

Курсты оқытудың мақсаты:  корпустық лингвистиканың өзекті мәселелері туралы ғылыми 

ақпаратты меңгерту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Тақырыптары: корпустық лингвистиканың  негізгі ұғымдары, 

оның  ақпараттық технологиялар қатарынан алатын орны, корпустармен жұмыс істеу 

жолдары көрсетіледі.  Корпустық лингвистиканың құрылымы, цифрлендірілген мәтіндер, 

электрондық архив, электрондық кітапхана, мәтіндер корпусы, бір тілді корпус, қос тілді 

корпус  және көп тілді  корпустар,  зерттеу корпустары, көрнекілік корпустары, динамикалық  

және статикалық корпустар,  мониторлық корпустар. 

Пререквизиттері: Жаңа заман лингвистикасы 

Постреквизиттері: Докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Тұрақты өздігінен даму және өздігінен жетілуге 

қабілеттілігінің нәтижесінде ғылыми және әдеби еңбектерді бағалайды; Оқу жағдаятында 

әдістемелікбілім мен қолданбалы біліктілігін жүзеге асырады. 
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7М02304-Қазақ филологиясы білім бағдарламасы 

(ғылыми-педагогикалық бағыт)  

Түскен жылы: 2020 

 

Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1 – Тіл білімі мен әдебиеттегі  ғылыми зерттеудің негізгі мәселелері 

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

Пәннің атауы  Ұлттық дискурс негіздері 

Пән коды UDN 5401 

Кредит саны 5 

Бағдарлама авторы: Садирова К.Қ., ф.ғ.д., прфессор 

Курсты оқытудың мақсаты: Ұлттық дискурсқа қатысты негізгі мәселелерді ғылыми 

негізде игерту.   

Пәннің қысқаша мазмұны: «Дискурс» терминінің мәні. Дискурсология ғылымының негізгі 

мәселелері, пайда болуы, зерттеу әдістері мен дискурс-талдау жіктемесі (Ван Дейк, 

М.Йогренс, Я.Торфинг  жіктемелері)  «Ұлттық дискурс» терминінің анықтамалары. Дискурс 

талдау түрлері. Дискурстың ұлттық ерекшеліктері. Ұлттық дискурсқа қатысты тіл біліміндегі 

тұжырымдар мен пікірлер.   

Пререквизиттері: Лингвистикалық концептология 

Постреквизиттері: Дискурсология мәселелері 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Ғылыми-зерттеу әдістері мен әдістемесін ғылыми 

материалдарды талдауда қолданады; Жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды 

қолдана отырып, кәсіби және пәнаралық саладағы мәселелерді шешуге қабілетті, жағдайды 

өзгерту және жақсарту үшін инновацияларды енгізуге қабілетті; 

 

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

Пәннің атауы  Көркем прозадағы жанр трансформациясы 

Пән коды KPZhT5402 

Кредит саны 5 

Компонент 

(МК/ТК) 

Пән коды Пән атауы 
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Кәсіптік пәндер 

Модуль 4.1 – Тіл білімі мен әдебиеттегі  ғылыми зерттеудің негізгі мәселелері 

КП ЖК UDN 5401 Ұлттық дискурс негіздері  3 5/5 

КП ТК KPShT5402 Көркем прозадағы жанр трансформациясы 3 5/5 

КП ТК KTTShB  5403   Қазіргі тіл теориясының жаңа бағыттары 3 5/5 

КП ТК DShKSh 5405 
Драмалық шығармалардағы коммуникативтік 

жүйелер 

3 5/5 

Модуль 4.2 – Тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері 

КП ЖК UDN 5401 Ұлттық дискурс негіздері  3 5/5 

КП ТК KAUM 5407 Көркем әдебиеттегі ұлттық менталділік 3 5/5 

КП ТК FL 5408 Функционалды лингвистика 3 5/5 

КП ТК EShP 5409 Эпос жанрының поэтикасы 3 5/5 
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Бағдарлама авторы:  Балтымова М.Р., ф.ғ.к., қауымдаст. профессор 

Курсты оқытудың мақсаты: көркем образдар мен оқиғалардың көркемдік шешіммен 

жинақтала бейнеленуі, көркем шығарманың идеялық-композициялық желісіндегі ұлттық-

этнографиялық сипат болмысы, көркем әдеби туындының мазмұн мен пішін тұтастығы 

ұстанымы мәселелері қарастырылады. Қазақ прозасы материалында жанрдың өзгеріске 

ұшырауын, әдебиет фактілері мен теориялық ұғымдарды тарихи тұрғыда алып қарастыруды 

қалыптастыру, тәжірибесін талдап қорыту, қазақ прозасының жанрлық түрлеріне жататын 

материалдарды теориялық және жанрлық аспекті тұрғысында талдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Курсты оқытуда  прозалық шығармалардың жанрлық 

ерекшелігі, көркемдік шешім поэтикасы заңдылықтары бойынша саралап талдау, проза 

жанрында тарихи шындықтың бейнеленуінің қазіргі уақыт аясындағы қамтылуы, жаңа заман 

прозасындағы реалистік сипат пен көркемдік шарттылық жинақтауларының сабақтастығы, 

көркем образдар мен оқиғалардың көркемдік шешіммен жинақтала бейнеленуі, әдеби 

бейнелердің прототиптік негізділігінің мәні, кейіпкерлерді даралау мен мінездеудің 

психологиялық ерекшеліктері, көркем шығарманың идеялық-композициялық желісіндегі 

ұлттық-этнографиялық сипат болмысы, көркем әдеби туындының мазмұн мен пішін 

тұтастығы ұстанымы мәселелері қарастырылады.  

Пререквизиттері: Классикалық әдеби дәстүр және жаңашылдық 

Постреквизиттері: докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: Кәсіби белсенділікті, конструктивті-әдістемелік қызметті 

дамытады; Жаңа ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби және 

пәнаралық саладағы мәселелерді шешуге қабілетті, жағдайды өзгерту және жақсарту үшін 

инновацияларды енгізуге қабілетті. 

 

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

Пәннің атауы  Қазіргі тіл теориясының жаңа бағыттары 

Пән коды КП ТК 

Кредит саны 5 

Бағдарлама авторы: Исакова С.С., ф.ғ.д., прфессор 

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі тіл теориясының қазіргі бағыттарының ерекшеліктерін 

меңгерту 

Пәннің қысқаша мазмұны: ғылыми парадигманың принциптері, ұстанымы және оның 

ерекшеліктері, функционалды лингвистика, прагмастилистика, тіл білімінің таным теориясы 

мен философияның өзара қатынасы; лингвопрагматика; лингвомәдениеттану, оның 

ерекшеліктері, лингвокультурема мен концепттің арақатынасы; психолингвистика; 

нейролингвистика; компьютерлік лингвистика; корпустық лингвистика; лингвистикалық 

семантика және дискурсология, менталингвистика т.б. 

Пререквизиттері: Корпустық лингвистика, Жаңа заман лингвистикасы 

Постреквизиттері: Докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: терең теориялық білімін практикамен ұштастырады, 

әртүрлі ғылыми теорияларды және психологиялық ғылыми теорияларды салыстыра алады 

және тарихи даму контекстіндегі қазіргі жай-күйін талдайды; ғылыми білімдер мен 

әдіснамалардың синтезі мен интеграциясы негізінде инновациялық өнім жасау үшін жеке 

ғылыми зерттеу жүргізуге, кәсіптік саладағы ғылымның жаңа жетістіктері контекстінде 
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жобалық қызметті жүзеге асыруға қабілетті; филология ғылымының, ғылыми-зерттеу 

жұмысының нәтижелерін шығармашылықпен пайдалануға қол жеткізу және қорытады. 

 

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

Пәннің атауы  Драмалық шығармалардағы коммуникативтік жүйелер 

Пән коды DShKSh 5405 

Кредит саны 5 

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

Курсты оқытудың мақсаты: драмалық шығармалар тілін жанрлық тұтастығы, эстетикалық 

қырлары, композициялық құрылысы, коммуникативтік, прагматикалық түзілісі 

аспектілерінде жан-жақты қарастыру; драмалық шығармалар тілін автор-персонаж-көрермен 

бірлігінде талдау; халықтың орасан тіл байлығын шашау шығармай қолдана білген, тілдегі 

көріктеуіш стильдік тәсілдер арқылы бай образдар галереясын жасаған драматургтер тілін 

салыстыру; жинақтау және даралау; ұлттық дүниетаным тұрғысынан тәуелсіз ғылым 

шеңберінде бағамдау. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдебиеттің үш тегінің (поэзия, проза, драма) бірі -  драмалық 

туындылардың тілін зерттеу мәселесі толық шешімін тапты деп айту қиын. Драмалық 

шығармалар тілі жанрлық тұтастығы, эстетикалық қырлары, композициялық құрылысы, 

коммуникативтік, прагматикалық түзілісі аспектілерінде жан-жақты қарастырылады. Драма 

– шындықты шиеленіскен тартыстар үстінде айрықша тәсілдермен жинақтап көрсететін, 

оқиғаға қатысқан адамдардың сөзі мен ісі арқылы көрерменнің көз алдында қолма-қол 

жүзеге асырылатын жанр болғандықтан, оның тілін ұлттық дүниетаным тұрғысынан зерттеп, 

тәуелсіз ғылым шеңберінде бағамдау. 

Пререквизиттері: Классикалық әдеби дәстүр және жаңашылдық, Тіл білімінің / 

әдебиеттанудың жаңа бағыттары 

Постреквизиттері: докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: кәсіби белсенділікті, конструктивті-әдістемелік қызметті 

дамытады; ғылыми зерттеулер, жобалық қызмет жүргізуге, алынған нәтижелерді өз бетінше 

талдауға және ұсынуға, идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен инновацияларды 

ілгерілетуге қабілетті; зерттелетін саладағы мәселелерді анықтауға, жүйелі ойлау негізінде 

әлеуметтік жауапкершілікті ескере отырып, стратегияларды, тәсілдерді және оларды шешу 

жолдарын анықтауға қабілетті; Ғылыми жазу және коммуникация дағдыларын меңгерген, өз 

қорытындыларын дәлелдей алады, оларды кәсіби пікірталастарда көрсете алады және қорғай 

алады 

 

Модуль 4.2 – Тіл мен әдебиет теориясының өзекті мәселелері 

Дублин дескрипторлары  

Пәннің атауы  Көркем әдебиеттегі ұлттық менталділік 

Пән коды KAUM 5407 

Кредит саны 5 

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

Курсты оқытудың мақсаты: әлем әдебиетінің алдыңғы қатарлы үлгілерімен таныстыра 

отырып, өзге ұлттық әдебиетіндегі озық тәжірибелерді пайдалану.  

Пәннің қысқаша мазмұны: архаикалық немесе мифтік-поэтикалық сана, дәстүрлі немесе 

нормативтік сана, стиль мен жанрдың поэтикасы, жеке шығармашылық немесе тарихи сана,  
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көркем әдебиеттегі  даралау мен жинақтау, ұлттық, жалпыхалықтық сана, дерек пен қиялдап 

қосу, автор бейнесі, шығарманың заттық құрылымы іспетті түрлі мәселелер және т. б. 

Пререквизиттері: Көркемдік дамудың теориясы мен методологиясы, Тіл білімінің / 

әдебиеттанудың жаңа бағыттары 

Постреквизиттері: докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: әдебиеттану, әдебиет тарихы, әдебиет сыны және 

лингвистика саласында кәсіби құзыреттіліктерін дамытады; ғылыми-әдістемелік 

әдебиеттерді зерделейді;  өзінің зерттеу жұмысының нәтижелерін шынайы бағалайды. 

 

Дублин дескрипторлары  

Пәннің атауы  Функционалды лингвистика 

Пән коды FL 5408  

Кредит саны 5 

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

Курсты оқытудың мақсаты: қазіргі лингвистиканың өзекті бағыттарының бірі ретінде 

функционалдық лингвистика туралы теориялық білім беру. Функционалдық лингвистиканың 

теориялық ережелері мен принциптерін, бағыттары мен мектептерін және олардың 

функционалдық лингвистика туралы идеяларын талдайды.Лингвистикалық функционализм 

туралы негізделген тұжырымдар мен ережелерді жасайды.. 

Пәннің қысқаша мазмұны: Қарастырылатын тақырыптары: тілдің фундаментальды 

қасиеттері, функционализмнің негізгі идеясы және т.б қарым-қатынас процесіндегі тілдің 

қызметі. Зерттейтін бағыттар мен мектептерді қамтитын лингвистика. Тіл білімінде 

функционалды лингвистиканың бірнеше бағыттары қалыптасқан. Біріншіден, тіл 

салаларының жалпы өзін немесе олардың нақты бір бірліктері мен категорияларының 

қызметін қарастыратын бағытта зерттеулер жасалады. Бұл – тілдің ішкі лингвистикалық 

тұрғыдан зерттелуі. Зерттеулердің қөбі осы бағытта жүргізіледі. 

Пререквизиттері: Қазіргі тіл теориясының жаңа бағыттары,  

Постреквизиттері: Тіл және мәдениетаралық коммуникация 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: ғылыми зерттеулер, жобалық қызмет жүргізуге, алынған 

нәтижелерді өз бетінше талдауға және ұсынуға, идеяларды, қол жеткізілген нәтижелер мен 

инновацияларды ілгерілетуге қабілетті; ізденімдік жұмыстардың оңтайлы және теріс 

жақтарын алдын-ала болжайды 

 

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

Пәннің атауы  Эпос жанрының поэтикасы  

Пән коды EShP 5409 

Кредит саны 5 

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

Курсты оқытудың мақсаты  Эпостың жанрына жататын ұғымдар мен санаттар туралы 

түсінікті дамыту.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қарастырылатын мәселелері: жанрдың теориялық 

ерекшеліктерін жүйелеу; көркем шығарманы талдаудың ғылыми принциптерін меңгеру, 

әдебиет пен фольклорды зерттеуге қажетті біліммен қаруландыру; әдеби шығарманың 

мазмұны мен формасының арақатынасын түсіну. 
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Пререквизиттері: Классикалық әдеби дәстүр және жаңашылдық, Әдебиеттанудағы 

философиялық-әдістанымдық мәселелер 

Постреквизиттері: докторантурада оқылатын пәндер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер:  ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді зерделейді;  жаңа 

ғылыми тұжырымдамалар мен теорияларды қолдана отырып, кәсіби және пәнаралық 

саладағы мәселелерді шешуге қабілетті, жағдайды өзгерту және жақсарту үшін 

инновацияларды енгізуге қабілетті; филология ғылымының, ғылыми-зерттеу жұмысының 

нәтижелерін шығармашылықпен пайдалануға қол жеткізу және қорытады 
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8D02304 – Филология білім беру бағдарламасы    

(ғылыми-педагогикалық бағыт)                                                                                                                                                 

Цикл/ 

компонент 
Пән коды Пән атауы 

С
ем

ес
т
р

 

к
р

ед
и

т
  
са

н
ы

 Қ
Р

, 

Е
C

Т
S

 

 Базалық пәндер  

1. Модуль - ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы қазақ 

филологиясының ғылыми басымдықтары 

БП ЖК AJ 7201 Академиялық жазу 1 5/5 

БП ЖК GZA 7202 Ғылыми-зерттеу әдістері 1 5/5 

 Кәсіптік пәндер  

 2.1. Модуль  – Әдеби компаративистика және когнитивтік лингвистика 

БП ТК DJS 7203 Дискурстың жалпы сипаттамасы 1 6/6 

БП ТК AK 7204 Әдеби компаративистика 1 6/6 

2.2. Модуль  – Фольклористика және функционалды лингвистика 

БП ТК KTN 7203 Тілдің гендерлік жіктелімі 1 6/6 

БП ТК Fol 7204 Фольклористика 1 6/6 

3.1. Модуль - ХХ ғасырдағы әдеби үдеріс және практика 

КП ТК KAUZhK 7301 Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы 2 5/5 

3.2. Модуль - Эпикалық дәстүр және ғылыми-зерттеу жұмысы 

КП ТК EDH 7301 Эпикалық дәстүр және хронотоп 2 5/5 

 

1. Модуль - ХХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХІ ғасырдың басындағы қазақ 

филологиясының ғылыми басымдықтары 
Дублин дескрипторлары: А);В);С); D);Е). 

Пәннің атауы: Академиялық жазу 

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

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: Магистратурада оқыған пәндері 

Постреквизиттері Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы, Эпикалық дәстүр және 

хронотоп 
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 дискрипторлары: (А,В, С,Д, Е) 

Пәннің атауы: Ғылыми-зерттеу әдістері 

Бағдарлама авторы: Исакова С.С., ф.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Пәнді оқыту барысында  

қазіргі әдебиеттану мен тіл білімінің  даму тенденцияларын ашу; көркем шығармалары мен 
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әдеби құбылыстарды,тіл білімінің жаңа бағыттарын зерттеудің ғылыми әдістерімен 

таныстыру. 

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Пән мазмұны магистранттарды қазіргі 

әдебиеттану мен тіл білімінде қалыптасқан жаңа бағыттардың әдіснамалық пен категориялық 

аппаратымен, даму тенденцияларымен таныстырады 

Пререквизиттері Магистратурада оқыған пәндері 

Постреквизиттері Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы, Эпикалық дәстүр және 

хронотоп 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: 

A. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант қазіргі әдебиеттану тіл білімінің жаңа мен 

бағыттарын, даму тенденцияларын, көркем шығарманы зерттеу әдістері  мен тәсілдерін білуі 

тиіс; 

B. филология ғылымының ұғымдары мен категорияларын, әдебиеттанудың пәнаралық 

байланыстарын; қазіргі әдебиеттану тіл білімінің жаңа бағыттарын негізгі теориялары мен 

концепцияларын білуі тиіс;   

C. негізгі библиографиялық дереккөздерді және іздестіру жүйелерін білуі тиіс;  

D. көркем шығармаларды талдауда әдебиеттанушылық бағыттардың принциптерін 

қолдану, әдебиеттанушылық мәселелерін жан-жақтан талдау; әдебиет теориясы мен тарихы 

бойынша өз қорытындыларын жазба және ауызша түрде жеткізуді игеруі тиіс; 

Е) әртүрлі әдістер мен тәсілдер арқылы жазушылардың шығармаларын талдау; дәстүрлі 

және инновациялық технологияларынқолдануы негізінде әдеби және тілдік деректерді жинау 

және талдау; зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация, реферат және 

библиографияны дайындау; библиографиялық сипаттаманы, баяндама мен хабарламаны 

жасау, өз зерттеулерін ауызша, жазбаша (ақпараттық желілерде орналастыру) түрде ұсынуға 

дағдылануы тиіс. 
 

Кәсіптік пәндер 

2.1. Модуль  – Әдеби компаративистика және когнитивтік лингвистика 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С,Д, Е) 

Пәннің атауы: Дискурстың жалпы сипаттамасы 

Бағдарлама авторы: Садирова К.К.,ф.ғ.д., проф. 

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): Дискурстың жалпы сипаттамасы 

курсында дискурсология проблемалары ұлттық таным сипатында талданып тұжырымдалған 

концепциялардың мазмұны игеріледі.  

 Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері): Дискурсология проблемаларының ұлттық 

таным негізінде талдану ерекшеліктері. Ауызша дискурс ерекшеліктері, ұлттық сипаты. Жазбаша 

дискурстың ұлттық ерекшеліктері. Коммуникативтік жағдаяттағы қазақы болмыстың  көрінісі: сөз 

тактикасы мен стратегиясы қамтылады. 

Пререквизиттері: Магистратурада оқыған пәндері 

Постреквизиттері: Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы, Эпикалық дәстүр және 

хронотоп 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А. дискурс туралы 

білім мен түсінікті кәсіби деңгейде қолдану; 

В.  дискурсқа сәйкес деректерді жинау және мәселелерді шеше білу; 

С. әлеуметтік, этикалық және ғылыми пайымдаулар қалыптастыру үшін ақпаратты жинау, 

талдау, жүзеге асыру және бағалау. 

D. Дискурсқа қатысты тұжырымдарды синтездей білу 

E. Дискурс түрлерін талдау негізінде қорытынды шығарып, оны нақты дәлелдей алады 

 

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

Пәннің атауы: Әдеби компаративистика 

Бағдарлама авторы: Пангереев А.Ш., ф.ғ.д., профессор 
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Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттар әдеби үдерістің көркемдік тұрғыдан даму 

заңдылығында әдеби байланыстардың алатын орны ерекшелігі мен әдебиет әлеміндегі 

рухани байланыстар алмасуы – әдебиеттегі қарым-қатынас тоғысуларын таниды.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби байланыстар тақырыбындағы енді бір тоғысу көзі 

Шығыс елдері әдебиетімен қатынас бөлімі де нақтыланып, тым тереңнен тартылатын Ислам 

елдері халықтарымен, олардың ішінде араб-қазақ, парсы-қазақ және туыстас түркі 

халықтарымен байланыс мәселелеріне әдейі тақырыптарды қамтиды. 

Пререквизиттері:   Магистратурада оқыған пәндері 

Постреквизиттері:   Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы, Эпикалық дәстүр және 

хронотоп 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Компаративистиканың негізгі категорияларын 

теориялық және практикалық жағынан игерген соң, оны мәтінмен жұмыс барысында қолдана 

алады; B) 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) 

компаративистиканың негізгі категорияларын теориялық және практикалық жағынан игерген 

соң, оны мәтінмен жұмыс барысында қолдануға дайындалады; E) Қазіргі қазақ әдебиеті 

туындыларын оқуда сыни көзқарас қалыптастыруға үйрету басты мақсат етіледі. 
 

2.2. Модуль  – Фольклористика және функционалды лингвистика 

Дублин дискрипторлары: (А,В, С,Д, Е) 

Пәннің атауы Тілдің гендерлік жіктелімі 

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

Курсты оқытудың мақсаты (оқу бағдарламасына сәйкес): «Тілдің гендерлік жіктелімі» 

пәнін оқытудың қажеттілігі: біріншіден, гендер категориясының пайда болуына негіз болған, 

соған сәйкес жыныс пен тіл ұғымдарына қатысты туындаған жаңа көзқарастар мен 

пікірлермен таныс болуға; гендерлік лингвистика теориясына қатысты ұғымдарды түсінуге; 

екіншіден, жалпы тіл біліміндегі гендерлік зерттеулер мен қазақ тіл біліміндегі гендерлік 

бағыттың даму жолдарын білуге; үшіншіден, еркек пен әйелге тән қалыптасқан (еркектік, 

әйелдік) және тілде көрініс беретін ерекшеліктерді танып, гендерлік лингвистикалық 

сипаттама беруге үйретеді.   

Пәннің қысқаша мазмұны (негізгі бөлімдері):. Тілдің гендерлік бағытының басты-басты 

теориялық қағидаларымен, тұжырымдарымен таныстыру, гендерлік лингвистиканың тіл 

ғылымында алатын орны, зерттелуі, қалыптасуы жөнінде мағлұмат беру 

Пререквизиттері Магистратурада оқыған пәндері 

Постреквизиттері Эпикалық дәстүр және хронотоп, Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр 

классикасы 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: біліктілік, дағды және құзіреттілік: А) тілдің гендерлік 

лингвистикалық ерекшеліктерін білу, ғылыми сипаттама беру; В) Тіл білімі мен әдебиеттану 

саласы бойынша алдыңғы қатарлы білім элементтерін  түсінеді С) көрсете  біледі; оны  

кәсіби деңгейде қолданады D) Филология  саласындағы  қазіргі  ғылыми  парадигманың  

және  оның  даму динамикасы  Е) зерттеулердің әдіснамалық принциптері мен әдістемелік 

тәсілдерін игергендігін көрсете алады. 
 

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

Пәннің атауы: Фольклористика  

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

Курсты оқытудың мақсаты: Докторанттар әдеби үдерістің көркемдік тұрғыдан даму 

заңдылығында әдеби байланыстардың алатын орны ерекшелігі мен әдебиет әлеміндегі 

рухани байланыстар алмасуы – әдебиеттегі қарым-қатынас тоғысуларын таниды.  
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Пәннің қысқаша мазмұны: Әдеби байланыстар тақырыбындағы енді бір тоғысу көзі 

Шығыс елдері әдебиетімен қатынас бөлімі де нақтыланып, тым тереңнен тартылатын Ислам 

елдері халықтарымен, олардың ішінде араб-қазақ, парсы-қазақ және туыстас түркі 

халықтарымен байланыс мәселелеріне әдейі тақырыптарды қамтиды. 

Пререквизиттері:   Магистратурада оқыған пәндері 

Постреквизиттері:   Эпикалық дәстүр және хронотоп, Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр 

классикасы 
Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) әдебиет пен фольклорды зерттеп үйренуге  қажетті 

білімді меңгеріп, B) әдеби туындының ішкі, сыртқы аспектілерін  саралап, жан-жақты 

талдауға үйренеді; C)  қазақ әдебиетінің тарихы бойынша қарастырылуға тиісті тақырыптар, 

D) олардың теориялық және практикалық маңызы, әдеби шығарманы зерттеу тәсілдері, E) 

әдебиет тарихының кезеңдері, әдебиеттанудың  салалары  жөнінде білім алады. 
 

3.1. Модуль - ХХ ғасырдағы әдеби үдеріс және практика 
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Қазақ әдебиетіндегі зерттеулердің  маңызды процедураларын 

докторантарға меңгерту, материалды жинау және өңдеудің мүмкін жолдары мен топтастыру 

және ғылымда қол жеткен жетістіктерді пайдалану.       

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы  оқу пәнін 

меңгеру ғылыми ойды жеткізу мен дәлелділікке қойылатын талаптармен бірге 

таныстырудың маңызы, ғылыми зерттеу белгілі бір өлшемдерге сәйкес келу тиіс тұстары 

қамтылады. 

Пререквизиттері:   Фольклористика, Әдеби компаративистика 

Постреквизиттері:   Докторантура диссертациясына ғылыми мәліметтер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: A) Қазіргі әдеби үдеріс және ХХ ғасыр классикасы 

атқаратын көркемдік, танымдық қызметін айқындай білу; B) қаһармандық және романдық 

эпостардағы топонимдердің қызметін талдай білу; C)  тарихи жыр мен тарихи өлеңдердегі 

топонимдердің деректілік сипатын бағамдай білу; D) арқылы ғылыми-зерттеу жұмыстарын 

жүргізу; E)  әдіс-тәсілдерін меңгеру және қолдану. 
 

3.2. Модуль - Эпикалық дәстүр және ғылыми-зерттеу жұмысы 
Дублин дискрипторлары: (A, B, C, D, E) 

Пәннің атауы: Эпикалық дәстүр және хронотоп 

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

Курсты оқытудың мақсаты: Эпикалық дәстүр және хронотоп курсын өтуде мифопоэтика 

және археопоэтика, қазақ эпикалық жанрының бастаулары, қазақ поэмасының даму 

кезеңдері, эпикалық туындылардың жанрлық сипатын докторанттар кеңінен анықтай алады.  

Пәннің қысқаша мазмұны: Қазіргі қазақ поэмасының тақырыптық, идеялық ерекшеліктері, 

қазіргі әлем әдебиетіндегі эпикалық жанрдың тоқыраушылық сипаты, поэма және оқырман 

мәселесі қазіргі кезеңнің маңызды мәселелерін, әлем әдебиетінде, орыс әдебиетінде ХІХ 

ғасырда-ақ түс көру, сандырақтау сияқты көне фольклорлық элементтер біршама орын 

алғандығын, бұл дәстүр ХХ ғасыр әдебиетінде жалғасын тауып орныққандығы т.б. 

мәселелер қарастыруға мүмкіндігі бар. 

Пререквизиттері:   Фольклористика, Әдеби компаративистика 

Постреквизиттері:   Докторантура диссертациясына ғылыми мәліметтер 

Оқытудан күтілетін нәтижелер: А)Докторанттар тақырып таңдау,  материал жинауды 

меңгереді; В)Эпикалық дәстүрге байланысты шығармаларын талдай алады; С) 

шығармалардың идеялық, эстетикалық мазмұнын аша білуге  дағдыланады; Д)эпикалық 

шығармаларды талдаудағы оның табиғатын біледі. Е)Әдеби шығармаларды оқу теория мен 

әдебиет тарихымен байланыстырып салыстыра алады. 
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