
А.БАЙТҰРСЫНОВ АТЫНДАҒЫ ҚОСТАНАЙ ӚҢІРЛІК УНИВЕРСИТЕТІ 

КОСТАНАЙСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ А.БАЙТУРСЫНОВА 

A. BAITURSYNOV KOSTANAY REGIONAL UNIVERSITY  

 

 

 

 

                           

Білім беру бағдарламасы 

Образовательная программа 

Educational  program 

 

6В02301 Қазақ филологиясы/ 

Казахская филология/Kazakh Philology 

Деңгейі/Уровень/Level: бакалавриат / bachelor course 

 

Изменение 1. В ОП внесены дополнения и изменения решением Правления на основании ре-

комендаций экспертов Реестра ОП ЦБПиАМ от 09.02.2022 г  протокол № 2 

 

 

 

 

 

 

Қостанай, 2021 



2 
 

ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 
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Келесі құжаттар негізінде жасалды: 

- Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министірінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 

604 бұйрығы ( 05.05.2020 ж. ӛзгертулер мен толықтырулар негізінде); 

 

Разработана  на основании следующих документов: 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604(с изменениями и дополнениями от 

05.05.2020г.); 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 2016 года Рес-

публиканской трехсторонней комиссией по социальному партнерству и регулированию со-

циальных и трудовых отношений; 

 

 

Developed on the basis of the following documents: 

- SES of all levels of education, approved by order of the Minister of Education and Science of the 

Republic of Kazakhstan dated October 31, 2018 No. 604; 

- National qualifications framework approved by the protocol of March 16, 2016 by the Republican 

tripartite commission on social partnership and regulation of social and labor relations; 

 

 

 

 
 

 

 

      © А.Байтұрсынов атындағы  
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы 

Passport of the educational program 
БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

6В02301 Қазақ филологиясы / Казахская филология / Kazakh Philology 

 

Білім беру саласының коды және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

6B02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар / 

Искусство и гуманитарные науки /  

Arts and Humanities  

 

Даярлау бағытының коды мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламаларының тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of educational programs 

6B023   Тілдер және әдебиет /  

Языки и литература /  

Languages and literature 

 

 

Білім ББ түрі / Вид ОП / EP type Қолданыстағы /Действующая / Acting 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ Уровень по МСКО/ISCED level ББХСШ /МСКО/ISCED 6 

ҰБШ бойынша деңгейі /Уровень по НРК / NQF level ҰБШ /НРК/NQF 6 

СБШ бойынша деңгейі/ Уровень по ОРК / ORK level СБШ/ОРК//ORK 6 (6.1) 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Fulltime 

Оқу мерзімі /Срок обучения / Training period 4 жыл / 4 года /4 years 

Оқыту тілі / Язык обучения / Language of instruction қазақ  /казахский / kazakh 

Кредит кӛлемі / 

Объем кредитов / Loan volume 

 

Академиялық кредит 240 / Академических кредитов 240 /  

Academic credits 240 ECTS 
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Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цель образовательной программы /The purpose of the educational program 

Қазақ тілі және әдебиеті салаларындағы іргелі арнайы құзыреттіліктерді және оларды оқытудың әдістемесін білетін, 

білім беру, әдістемелік, зерттеушілік және әлеуметтік-коммуникативтік қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті, 

сондай-ақ филология мамандығының құндылықтарын меңгерген бакалаврларды даярлау. 

Подготовка бакалавров, владеющих фундаментальными специальными компетенциями в области казахского языка и ли-

тературы, методики их преподавания, способных к реализации обучающей, методической, исследовательской и социаль-

но-коммуникативной  функций, а также обладающих ценностями профессии филолога. 

Bachelors, owning fundamental special competence in the field of Kazakh language and literature, methods of teaching, are 

able to implement educational, methodological, research and socio-communicative functions, and also has values of the 

profession of a linguist. 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень /Awarded  degree 

«6В02301  Қазақ филологиясы»  білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры 

Бакалавр языкознания по образовательной программе  «6B02301 Казахская филология» 

Bachelor  of  Linguistics on the educational program «6B02301 Kazakh Philology» 

Маман лауазымдарының тізбесі / Перечень должностей по ОП / List of positionson OP 

Білім беру мекемелеріндегі оқытушы,  IT ғаламтор саласындағы филолог-маман, корректор, БАҚ саласындағы 

лингвист-маман 

Преподаватель учебных заведений, филолог-специалист в области IT-Интернета, корректор, лингвист-специалист в 

области СМИ. 

Teacher of educational institutions, philologist-specialist in the field of IT-Internet, proofreader, linguist-specialist in the field of 

mass media. 

Кәсіби қызмет объектілері / Объекты профессиональной деятельности / Objects of professional activity 

Білім беру мекемелері, тілдер бойынша аумақтық басқармалар, БАҚ, мемлекеттік органдар, кітапханалар және т.б. 

Образовательные учреждения, территориальные отделения языков, СМИ, госорганы, библиотеки и др. 

Educational institutions, territorial divisions of languages, mass media, government agencies, libraries, etc. 

Кәсіби қызмет түрлері / Виды профессиональной деятельности / Professional activities 

-мәдени және ағартушылық (ұйымдар мен мәдени мекемелерде); 

- зерттеу (университет зертханаларында, ғылыми-зерттеу институттарында, кітапханаларда,  

мұрағаттарда, мұражайларда жұмыс істеу); 
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- ұйымдастырушылық және басқарушылық (мемлекеттік органдарда, жергілікті, аймақтық және  

республикалық ӛзін-ӛзі басқаруда); 

- сараптамалық және талдамалық (қоғамдық және мемлекеттік ұйымдардың аналитикалық орталықтарындағы 

жұмыс); 

- білім беру (орта және орта арнаулы оқу орындарында, гимназиялар мен лицейлерде, жоғары оқу орындарында) 
-культурно-просветительская(в организациях и учреждениях культуры); 

- научно-исследовательская (работа в вузовских лабораториях, НИИ, библиотеках, архивах, музеях); 

- организационно-управленческая(в органах государственного управления, местного, регионального и республикан-

ского самоуправления); 

-экспертно-аналитическая (работа в аналитических центрах общественных и государственных организаций); 

- образовательная(в средних и средних специальных учебных заведениях, гимназиях и лицеях, в высших учебных 

заведениях) 
-cultural and educational (in organizations and cultural institutions); 

- research (work in university laboratories, research institutes, libraries, archives, museums); 

- organizational and managerial (in government bodies, local, regional and republican self-government); - educational (pedagogi-

cal); 

- expert and analytical (work in analytical centers of public and state organizations); 

- educational (in secondary and secondary specialized educational institutions, gymnasiums and lyceums, in higher educational in-

stitutions) 

Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности /Functions of professional activity 

- білім беру мекемелерінде филологиялық пәндерді оқыту; 

- түрлі мекемелерде іскерлік құжаттарды рәсімдеу; 

- аудармаларды жүзеге асыру; 

- білім беру мекемелеріндегі тәрбие жұмысы; 

- кітапханашы болып жұмыс істеу; 

- түрлі мекемелерде тіл мәдениеті, шешендік ӛнер бойынша тренингтер ӛткізу. 

- преподавание филологических дисциплин в образовательных учреждениях; 

- оформление деловых документов в различных учреждениях; 

- осуществление переводов; 

- воспитательная работа в образовательных учреждениях; 
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- работа библиотекарем; 

- проведение тренингов по языковой культуре, ораторскому искусству в различных учреждениях. 
- teaching philological disciplines in educational institutions; 

- processing of business documents in various institutions; 

- making transfers; 

- educational work in educational institutions; 

- work as a librarian; 

- conducting trainings on language culture and public speaking in various institutions. 

Жалпы қабілеттері / Общие компетенции / General competences 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қабілетті болады: 

ЖК 1 патриот пен азаматтың белсенді позициясы бар қазіргі жаһандану қоғамында болып жатқан жағдайларды 

объективті бағалау үшін тарихи білімді қолдануға; 

ЖК 2 тарихи фактілерді білуді қолдана отырып, нақты әлеуметтік, саяси, мәдени мәселелерді шешуді жоспарлау 

үшін; 

ЖК 3 философиялық білімді түсіндіреді және оның негізінде дүниетаным мен этикалық позицияны 

қалыптастырады; 

ЖК 4 табысты жазбаша және ауызша сӛйлесу үшін тілдің стилистикалық құралдарын дұрыс қолданады; 

ЖК 5 үш тілді ортада қарым-қатынас пен таным мәселелерін шешеді; 

ЖK 6 цифрлық қорғаныс және қауіпсіздік құралдарын қолданады; 

ЖК 7 ӛмір бойы АКТ туралы білімді жақсартуға; 

ЖК 8 кәсіптік сала мәселелерінің философиялық мазмұнын анықтау үшін маңызды философиялық 

тұжырымдамаларды сыни тұрғыдан бағалауға; 

ЖК 9 тұлғааралық, әлеуметтік және кәсіби қарым-қатынастың әртүрлі салаларындағы жағдайды бағалауға; 

ЖK 10 әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану және психология сабақтарын синтездейді; 

ЖК 11 қазіргі қоғамның ӛзекті мәселелеріне қатысты ӛзінің моральдық позициясын тұжырымдайды және сауатты 

түрде дәлелдейді; 

ЖК 12 дене шынықтыру әдістері мен құралдары арқылы ӛмір бойы жеке тұлғаның даму траекториясын құрады; 

ЖK 13 азаматтық жауапкершілікті, кӛшбасшылықты, кәсіби мәселелерді шешуде тиімді ұжымдық жұмысты 

кӛрсетеді; 

ЖК 14 ӛз қажеттіліктері мен себептерін шағылыстырады. 
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После  успешного завершения этой программы обучающийся будет способен: 

ОК 1 применять историческое знание для объективной оценки происходящих в современном глобализирующемся 

обществе с активной позицией патриота и гражданина; 

ОК 2  планировать решение конкретных социальных, политических, культурных проблем с ипользованием знания 

исторических фактов; 

ОК 3 интерпретировать философские знания и выстраивать на их основании мировозренческую и этическую 

позицию; 

ОК 4 корректно использовать стилистичекие средства языка для успешной письменной и устной коммуникации; 

ОК 5 решать задачи коммуникации и познания в условиях трехязычья; 

ОК 6 применять средства цифровой защиты и безопасности; 

ОК 7 совершенствовать знания ИКТ в течении всей жизни; 

ОК 8 критически оценивать философские концепции актуальные для выявления философского содержания проблем 

профессиональной области; 

ОК 9 давать оценку ситуации в различных сферах межличностной, социальной и профессиональной коммуникации; 

ОК 10 синтезировать знания социологии, политологии, культурологии и психологии; 

ОК 11 формулировать и грамотно аргументировать собственную нравственную позицию по отношению к 

актуальным проблемам современного общества; 

ОК 12 выстраивать траекторию личностного развития на протяжении всей жизни посредством методов и средств 

физической культуры; 

ОК 13 демонстрировать гражданскую ответственность,лидерство,эффективную работу в команде при решении 

профессиональных задач; 

ОК 14 рефлексировать свои потребности и мотивы. 

 

Upon successful completion of this program, the student will: 

GC 1to apply historical knowledge for an objective assessment of what is happening in a modern globalizing society with an 

active position of a patriot and a citizen; 

GC 2 plan the solution of specific social, political, cultural problems using the knowledge of historical facts; 

GC 3 interpret philosophical knowledge and build on its basis a worldview and ethical position; 

GC 4 correctly use the stylistic means of the language for successful written and oral communication; 
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GC 5 to solve the problems of communication and cognition in a trilingual environment; 

GC 6 apply digital protection and security means; 

GC 7 improve ICT knowledge throughout life; 

GC 8 critically evaluate philosophical concepts that are relevant for identifying the philosophical content of the problems of 

the professional field; 

GC 9 assess the situation in various areas of interpersonal, social and professional communication; 

GC 10synthesize classes in sociology, political science, cultural studies and psychology; 

GC 11 to formulate and competently argue their own moral position in relation to the urgent problems of modern society; 

GC 12 to build a trajectory of personal development throughout life through the methods and means of physical culture; 

GC 13 demonstrate civic responsibility, leadership, effective teamwork in solving professional problems; 

GC 14 reflect on your needs and motives. 

БББ бойынша оқу нәтижелері / Результаты обучения по ОП / EP  learning outcomes 

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті: 

ON1 Филологиялық ілімдер тарихы, қазіргі жағдайы және даму перспективалары туралы түсініктерін кӛрсете білу 

қабілетіне ие болу. 

ON2 Тіл білімі, әдебиет теориясы, қазақ әдебиеті тарихы, әлем әдебиеті тарихы саласындағы негізгі ережелер мен 

тұжырымдамаларға қатысты білімін, әдеби және фольклорлық мәтіндердің жанры жӛніндегі түсініктерін айқын кӛрсете 

білу. 

ON3 Тілдік және әдебиеттік фактілерді жинау және талдау бойынша негізгі дағдыларды қалыптастыру. 

ON4 Тіл білімі және әдебиеттану саласындағы іргелі білімдері мен дағдыларын білім беру мекемелерінде 

филологиялық пәндерді оқыту кезінде құзыретті шешімдер шығару мақсатында қолдану. 

ON5 Түрлі типті мәтіндерді әзірлеудің және ӛңдеудің (түзету, редаккциялау, комментарий жазу, рефераттау) 

базалық дағдыларын қалыптастыру. 

ON6 Түрлі мәтіндерді талдау, салыстыру, аудару үрдісінде теориялық білімді қолдану. 

ON7 Жүргізілетін зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолулар, аннотациялар дайындау, реферат жазу, 

библиография құрастыру дағдыларын, библиографиялық сипаттау тәсілдерін игеру, іздеу жүйелерін білу. 

ON8 Қазіргі қазақ жазуының емле және тыныс белгілерінің заңдылықтарын білу,  қазақ тілінің сӛзжасам теориясы 

туралы негізгі ұғымдарды қалыптастыру, салыстыру, талдау, жалпылау дағдыларын іскери құжаттармен жұмыс істеу 

кезінде қолдану; сӛйлеу техникасын кӛрсете білу. 
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ON9 Ақпараттық және библиографиялық мәдениет негізінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану 

арқылы және ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отыра кәсіби қызметтің қалыпты міндеттерін шешу. 

ON10 Тіл және әдебиет теориясы мен тарихы саласындағы озық білім элементтеріне, заманауи технологияларға 

негізделген білімдерін түрлі кәсіби салада, ғылыми-зерттеу қызметінде қолдану, тіл мәдениетін меңгеру. 

ON11 Құқықтық, экологиялық білім жүйесін меңгеру, табысты кәсіпкерлік қызметті ұйымдастырудың теориялық 

және практикалық дағдыларын қолдану, адамдардың іс-әрекеті мен мінез-құлқын тиімді басқара білу. 

ON12 Басқару әдістерін анықтайды, орындаушылардың жұмысын ұйымдастырады, қарама-қайшы талаптар жағдайында 

басқару шешімдерін табады және қабылдайды, педагогикалық қызметтің негіздерін, тәрбие жұмысының негізгі әдіс-

тәсілдерін, бағыттарын біледі. 

 

ON1 Владеть способностью демонстрировать понятия об истории, современном состоянии и перспективах развития 

филологических наук. 

ON2 Демонстрировать знания относительно основных правил и концепций в сфере языкознания, теории литературы, 

истории русской литературы, истории мировой литературы, понятия о жанрах литературных и фольклорных текстов. 

ON3 Формировать основные навыки по сбору и анализу языковых и литературных фактов.. 

ON4 Применять фундаментальные знания и навыки в сфере языкознания и литературоведения для принятия 

компетентных решений при обучении филологическим дисциплинам в учреждениях образования.  

ON5 Формировать базовые навыки разработки и переработки (корректировка, редактирования, комментарий, 

реферирование) текстов различного типа. 

ON6 Примененять теоретические знания в процессе сопоставления, анализа и перевода различных текстов. 

ON7 Владеть навыками подготовки научных обзоров, аннотаций по теме исследования, написания рефератов, 

составления библиографии, владеть средствами библиографической характеристики, знать поисковые системы. 

ON8 Владеть орфографическими и пунктуационными законами современной казахской письменности, формировать 

основные понятия о теории словообразования, применять навыки по сопоставлению, анализу и обобщению при работе с 

деловыми документами; демонстрировать технику речи. 

ON9 Решать стандартные задачи профессиональной деятельности посредством применения информационных-

коммуникационных технологий на основе информационной и библиографической культуры и учитывая основные 

требования информационной безопасности. 

ON10 Применять в различных профессиональных сферах, в научно-исследовательской деятельности знания, основанные 

на передовых образовательных элементах в области теории и истории языка и литературы, владеть языковой культурой. 
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ON11 Владеть системой правовых, экологических знаний,  применять теоретические и практические навыки 

организации успешной предпринимательской деятельности,  уметь эффективно управлять поведением и 

взаимодействием людей. 

ON12 Определять  методы управления, организовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие 

решения в условиях противоречивых требований, знать основы педагогической деятельности, основные методы, 

приемы, средства и направления воспитательной работы.  

Upon successful completion of this program, the student will: 

ON1 To possess the ability to demonstrate concepts about the history, current state and prospects for the development of the 

philological sciences. 

ON2 Demonstrate knowledge of the basic rules and concepts in the field of linguistics, theory of literature, history of Russian 

literature, history of world literature, concepts about the genres of literary and folklore texts.  

ON3 Build basic skills for collecting and analyzing linguistic and literary facts. 

ON4 Apply fundamental knowledge and skills in the field of linguistics and literary criticism for making competent decisions 

when teaching philological disciplines in educational institutions. 

ON5 Form the basic skills of developing and processing (editing, editing, commenting, referencing) texts of various types. 

ON6 Apply theoretical knowledge in the process of comparison, analysis and translation of various texts.  

ON7 To have the skills to prepare scientific reviews, annotations on the topic of research, writing abstracts, compiling 

bibliographies, owning the means of bibliographic characteristics, knowing search engines. 

ON8 Master the spelling and punctuation laws of modern Kazakh writing, form basic concepts about the theory of word 

formation, apply skills in comparison, analysis and generalization when working with business documents; demonstrate the 

technique of speech. 

ON9 Solve standard professional tasks through the use of information and communication technologies based on information and 

bibliographic culture and taking into account the basic requirements of information security. 

ON10 To apply knowledge based on advanced educational elements in the field of theory and history of language and literature in 

various professional fields, in research activities, to master the language culture. 

ON11 Possession of a system of legal knowledge, the application of theoretical and practical skills, ensuring successful business 

activities, effective management of behavior and interaction of people. 

ON12 Determine management methods, organize the work of performers, find and make managerial decisions in conditions of 

conflicting requirements, know the basics of pedagogical activity, basic methods, techniques, means and directions of educational 

work. 
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Білім беру бағдарласының мазмұны/Содержание образовательной программы / Content of the educational program 

Модул

ьдің 

атауы/ 

Назва-

ние 

модуля

/ 

Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/Module 

learning outcomes 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/ 

Цикл, 

компон

ент 

(ОК, 

ВК, 

КВ)/ 

Cycle, 

compon

ent 

(OK, 

VK, 

KV) 

Пәндер 

коды 

/ Код 

дисци-

плины 

/The 

code 

disciplin

es 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

Наименование 

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/ 

Краткое описание дисциплины /Brief description 

of the discipline 

Кред

иттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов

/Num

ber of 

credit

s 

 

Се-

мест

р/Se

mest

er 

Қалыптас

атын 

компетен

циялар 

(кодттары

)/Формир

уемые 

компетен

ции 

(коды)/Fo

rmed 

competenc

ies (codes) 

Тари-

хи-

фило-

софи-

ялықбі

лім бе-

ру 

жәнеру

хани-

жаңғы

румо-

дулі/М

одуль 

истори

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ЖК 1, ЖК 2, ЖК 3, 

ЖК 8, ЖК 9,ЖК 10, 

ЖК 11, ЖК 13, ЖК 14 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 1,ОК 2 , ОК3, ОК 

8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 

ОК 13, ОК 14 

 

ЖБП 

МК 

KKZT 

1101 

Қазақстанның 

қазіргі заман 

тарихы 

Пән қазіргі Қазақстан тарихының негізгі 

кезеңдері туралы объективті тарихи білім 

береді; білім алушылардың назарын 

мемлекеттілік пен тарихи-мәдени процестердің 

қалыптасуы мен дамуы мәселелеріне 

бағыттайды. 

5 5 ЖК 1; ЖК 

2 

ООД 

ОК 

SIK1101 

 

Современная  

история   

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические 

знания об основных этапах истории современ-

ного Казахстана; направляет вднимание 

обучающихся на проблемы становления и раз-

вития государственности и историко-

культурных процессов. 

OOD 

OK 

Contemporary  

History of   

The discipline provides objective historical 

knowledge about the main stages of the history of 
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ко-

филосо

фских 

знаний 

и 

духовн

ой 

модерн

изации

/ 

Module 

of his-

torical 

and 

philo-

sophi-

cal 

knowle

dge and 

spiritu-

al mod-

erniza-

tion 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will:GC 1, GC 2, GC 

3,GC 8,GC 9, GC 

10,GC 11, GC 13  GC 

14 

 

Kazakhstan modern Kazakhstan; directs the attention of stu-

dents to the problems of the formation and devel-

opment of statehood and historical and cultural pro-

cesses. 

 

 

ЖБП 

МК 

Fil 1102 Философия Пән білім алушыларға болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу 

әдістері туралы түсініктерді қалыптастырады.  

Пән аясында білім алушылар философияның 

қоғамдық сананы жаңғыртудағы рӛлін түсіну 

және қазіргі заманның жаһандық мәселелерін 

шешу контекстінде философиялық-

дүниетанымдық және әдіснамалық мәдениеттің 

негіздерін зерттейді. 

5 

 

2 

 

ЖК 3; ЖК 

8 

ООД 

ОК 

Fil 1102 Философия Дисциплина формирует у обучающихся целост-

ное представление о философии как особой 

форме познания мира, об основных ее разделах, 

проблемах и методах их изучения в контексте 

будущей профессиональной деятельности.  В 

рамках дисциплины обучающиеся изучат осно-

вы философско-мировоззренческой и методоло-

гической культуры в контексте понимания роли 

философии в модернизации общественного со-

знания и решении глобальных задач современ-

ности.  

ЖБП 

МК 

ASM 

2107 

Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану 

Модуль пәндері «Болашаққа кӛзқарас: қоғамдық 

сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасында анықталған қоғамдық сананы 

жаңғырту міндеттерін шешу контексінде білім 

алушылардың әлеуметтік-гуманитарлық 

дүниетанымын қалыптастырады. 

8 3 ЖК 9,  

ЖК10, 

ЖК 14 

Psi 

2108 

Психология Пән білім алушылардың әлеуметтік -гуманитарлық 

кӛзқарасын қалыптастыруға бағытталған, «Бола-
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шаққа кӛзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мем-

лекеттік бағдарламасымен байланысты. Пән тұлға 

психологиясы, ӛзін-ӛзі реттеу психологиясы, ӛмірдің 

мәні мен кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау психологиясы, 

сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас психологи-

ясындағы негізгі түсініктерді қамтиды. 

ООД 

ОК 

 

SPC 

2107 

Социология,  

Политология,  

Культурология 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в 

контексте решения задач модернизации обще-

ственного сознания, определенных государ-

ственной программой «Взгляд в будущее: мо-

дернизация общественного сознания». 

Psi  

2108 

Психология Дисциплина направлена на формирование социаль-

но-гуманитарного мировоззрения обучающихся, 

связана с государственной программой «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания». 

Дисциплина включает в себя основные понятия по 

психологии личности, психологии саморегуляции, 

психологии смысла жизни и профессионального са-

моопределения, а также психологии межличностно-

го общения. 

OOD 

MK 

SPC 

2107 

Sociology, 

Political science, 

Culturology 

The disciplines of the module form the social and 

humanitarian outlook of students in the context of 

solving the problems of modernization of public 

consciousness, determined by the state program 

"Looking into the future: modernization of public 

consciousness". 

 

Psi  

2108 

Psychology The discipline is aimed at the formation of the social and 

humanitarian outlook of students, is associated with the 

state program "Looking into the future: modernization of 

public consciousness." The discipline includes basic 

concepts in personality psychology, psychology of self-

regulation, psychology of the meaning of life and pro-

fessional self-determination, as well as the psychology 

of interpersonal communication. 

ЖБП КSZhK Құқық және Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рӛлі туралы 5 4 ЖК 
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ТК MN 

2109 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

жалпы түсінік беретін құқықтың негізгі 

салаларының мәселелерін қарауға бағытталған, 

сондай-ақ білім алушылардың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен құқықтық 

мәдениетін қалыптастыруды зерделеуді кӛздейді 

 11,ЖК 13 

ON 11 

 

ООД 

КВ 

OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупци-

онной культуры 

Изучение дисциплины направлена на рассмотрение 

вопросов основных отраслей права, которые дают 

общее представление о роли законодательных норм, 

а также предусматривает изучение формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры обучающихся 

OOD 

CC 

FLACC 

2109 

Basics of Law and 

Anti-Corruption 

Culture 

The study of the discipline is aimed at considering the 

issues of the main branches of law, which give a general 

idea of the role of legislative norms, and also provides 

for the study of the formation of anti-corruption 

worldview and legal culture of students 

ЖБП 

ТК 

ETK 

2109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологиялық ойлауды және табиғи экожүйелер 

мен техносфералардың жұмысында қауіпті, тӛтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады 

ЖК 6 

ON 11 

 

ООД 

КВ 

EBZh 

2109 

Экология и без-

опасность жиз-

недеятельности  

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций в функционировании природных эко-

систем и техносферы 

OOD 

CC 

ELS 

2109 

Ecology and life 

safety 

The discipline forms eco-protective thinking and the 

ability to prevent dangerous and emergency situations in 

the functioning of natural ecosystems and the 

technosphere 

ЖБП 

ТK 

EKN 

2109 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық дағдыларын қалыптастырады 

  ЖК 11 

ON 11 

 

ООД 

КВ 

OEP 

2109 

Основы  

экономики и 

предпринима-

тельства 

Дисциплина формирует экономический образ мыш-

ления, теоретические и практические навыки орга-

низации успешной предпринимательской деятельно-

сти предприятий в конкурентной среде. 
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OOD 

CC 

FEЕ 

2109 

Basics of  

economics and 

business 

The discipline forms an economic way of thinking, theo-

retical and practical skills in or-ganizing successful en-

trepreneurial activities of enterprises in a competitive 

environment 

ЖБП 

ТК 

KN 2109 Кӛшбасшылық 

негіздері 

Бұл пәнді оқу кезінде білім алушылар кӛшбасшылық 

қасиеттерді, стильдерді, кәсіпорын, аймақ және 

тұтастай ел деңгейінде әсер ету әдістерін қолдана 

отырып, адамдардың мінез-құлқы мен ӛзара әрекетін 

тиімді басқарудың әдістемесі мен практикасын 

игереді 

  ЖК 13 

ON 11 

 

ООД 

КВ 

OL 2109 Основы лидер-

ства 

 

При изучении данной дисциплины обучающиеся 

овладеют методологией и практикой эффективного 

управления поведением и взаимодействием людей 

путем использования лидерских качеств, стилей, ме-

тодов влияния на уровне предприятия, региона и 

страны в целом 

OOD 

CC 

LF 2109 Basics of 

Leadership 
When studying this discipline, students will master the 

methodology and practice of effective management of 

behavior and interaction of people through the use of 

leadership qualities, styles, methods of influence at the 

level of the enterprise, region and country as a whole 

Тіл 

модулі/ 

Языко-

вой 

модуль

/ lan-

guage 

module 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ЖК 4, ЖК 5 

 

/После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 4, ОК 5 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ЖБП 

МК 

K(O)T 

1103 

(1,2) 

Қазақ (Орыс) 

тілі 

Пән қазақ тілін шет тілі ретінде білім алушыларға 

тілді қолданудың барлық деңгейінде 

коммуникативтік құзыреттілікті қалыптастыру 

арқылы әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-

қатынас құралы ретінде қазақ тілін сапалы меңгеруді 

қамтамасыз етеді 

10 1,2 ЖК 4,  

ЖК 5 

ООД 

ОК 

K(R)Ya 

1103 

(1,2) 

Казахский 

 (Русский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвое-

ние казахского языка как средства социального, 

межкультурного, профессионального общения 

через формирование коммуникативных компе-

тенций всех уровней использования языка для 

изучающих казахский язык как иностранный. 

OOD 

MK 

K(R)La 

1103 

(1,2) 

Kazakh (Russian) 

language 

The discipline provides high-quality mastering of 

the Kazakh language as a means of social, intercul-

tural, professional communication through the for-

mation of communicative competencies at all levels 
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GC 4, GC 5 of language use for students of Kazakh as a foreign 

language. 

ЖБП 

МК 

ShT 

1104 

(1,2) 

Шетел тілі Пән білім алушылардың мәдениетаралық-

коммуникативтік құзыреттілігін шетел тілінде 

білім беру барысында жеткілікті деңгейде 

қалыптастырады. 

10 1,2 ЖК 4,  

ЖК 5 

 

ООД 

ОК 

IYA 

1104 

(1, 2) 

 

Иностранный 

язык 

 

Дисциплина формирует межкультурно-

коммуникативную  компетенцию обучающихся 

в процессе иноязычного образования на доста-

точном уровне. 

OOD 

CC 

FL 1104 

(1, 2) 

 

Foreign language The discipline forms the intercultural and commu-

nicative competence of students in the process of 

foreign language education at a sufficient level. 

Іргелі 

даярлы

қ 

модулі/ 

Модул

ь 

фунда

ментал

ьной 

подгот

овки/ 

Funda

mental 

Trainin

g 

Module 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON1, ON2, ON3, ON5, 

ON8, ON10 

После успешного за-

вершения модуля 

обучающийся будет: 

ON1, ON2, ON3, ON5, 

ON8, ON10 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON1, ON2, ON3, ON5, 

ON8, ON10 

БП 

ЖООК       

TBK 

1201 

Тiл бiлiмiне 

кiрiспе 

Пән болашақ филологтарды тіл теориясының 

жетекші ұғымдарымен таныстыруға, қазіргі 

лингвистиканың ӛзекті мәселелерімен таныстыруға 

бағытталған. Пәнді оқу барысында білім 

алушылардың игерген терминдері мен 

анықтамалары лингвистикалық пәндердің бүкіл 

циклі үшін негіз болып табылады. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

БД ВК   Vya 

1201 

Введение в язы-

кознание 

Дисциплина направлена на ознакомление будущих 

филологов с ведущими понятиями теории языка, по-

знакомить с актуальными проблемами современной 

лингвистики. Термины и определения, усваиваемые 

обучающимися в ходе изучения дисциплины, явля-

ются основой для всего цикла лингвистических дис-

циплин. В рамках дисциплины рассматриваются во-

просы возникновения и развития языка, их типоло-

гические и генеологические особенности и их виды, 

сущность языка, его семиологическая природа, язы-

ковые единицы, развитие языка и его коммуника-

тивная функция, отношения языка и мышления, диа-

лектическое единство языка и общества и др.  

BD UC IL 1201 Introduction to 

Linguistics 

The discipline is aimed at familiarizing future 

philologists with the leading concepts of the theory of 

language, to acquaint them with the current problems of 

modern linguistics. The terms and definitions acquired 
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by students in the course of studying the discipline are 

the basis for the entire cycle of linguistic disciplines.  

БП 

ЖООК       

TFK 

1204 

Түркi  

филологиясына 

кiрiспе 

Бұл пән бойынша білім алушыларға түркі тілінің 

тарихын, түркі тектес халықтардың тілі туралы 

мәліметтер, түркі тілдерінің классификациясы, 

түркі тілдерінің даму, қалыптасу кезеңі жайында 

толық мәліметтер алып, түркі тарихын зерттеген 

ғалымдардың еңбектерін, түркі халықтарына 

ортақ жазба ескерткіштердің тарихы туралы 

мәліметтер алады. 

3 2 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

БД ВК   VTF 

1204 

Введение в 

тюркскую  

филологию 

По данной дисциплине обучающиеся получают 

полную информацию об истории тюркского 

языка, о языках тюркских народов, о 

классификации тюркских языков, о периоде 

становления и развития тюркских языков, о 

трудах ученых, изучавших тюркскую историю, 

об истории письменных памятников тюркских 

народов. 

BD UC IIT 1204 Introduction in 

turkology 

In this discipline, students receive complete 

information about the history of the Turkic language, 

about the languages of the peoples of Turkic origin, 

about the classification of Turkic languages, about 

the period of formation and development of Turkic 

languages, receive information about the history of 

written monuments common to peoples, the works of 

scientists who studied Turkic history, the works of 

Turkic languages. 

БП 

ЖООК       

AKAT 

2207 

Әдебиеттануға 

кіріспе және 

әдебиет 

теориясы 

Бұл пән білім алушыларға әдеби ұғымдар туралы 

түсінік беріп, олардың пайда болу тарихын 

зерделейді. Пәнді оқу барысында білім алушылар 

кӛркем мәтіннің тегін, түрін, тақырыбы мен 

идеясын, мазмұны мен пішінің анықтауды үйренеді. 

Шығармада кездесетін образ түрлеріне, тілдік 

ерекшеліктерге талдау жасауға дағдыланады.  

5 3 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

БД ВК   VLTL 

2207 

Введение в 

литературоведен

Данная дисциплина дает обучающимся представле-

ние о литературных понятиях и изучает историю их 
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ие и теория 

литературы 

возникновения. В процессе изучения дисциплины 

обучающиеся учатся определять род, вид, тему и 

идею, содержание и форму художественного текста. 

Обретают навыки анализа типов образов, языковых 

особенностей, встречающихся в произведении. 

BD UC ILSTLS 

2207 

Introduction to 

Literary Studies 

and Theory of 

Literature at 

School 

This discipline gives students an idea of literary 

concepts and studies the history of their origin. In the 

process of studying the discipline, students learn to 

determine the kind, type, theme and idea, content and 

form of a literary text. They acquire the skills of 

analyzing the types of images, language features found 

in the work. 

БП ТК       OPP 

2215 

Орфография 

және пунктуация 

практикумы 

Бұл пән білім алушыларға қазіргі қазақ 

жазуының емле және тыныс белгілерінің 

заңдылықтарын меңгертуге арналған. Пәнде 

қазақ жазуының қалыптасуы және дамуы, 

қазіргі күйі, орфографиялық сӛздіктердегі 

ӛзерістер мен толықтырулардың ерекшеліктері 

қарастырылады. Білім алушылар сауатты жазуға 

дағдыланады. 

5 3 ON 8 

ON 10 

 

БД КВ   

 

POP  

2215 

Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Данная дисциплина предназначена для 

овладения обучающимися орфографическими и 

пунктуационными законами современной 

казахской письменности. В дисциплине 

рассматриваются становление и развитие 

казахской письменности, современное 

состояние, особенности изменений и 

дополнений в орфографических словарях. 

Обучающиеся обучаются грамотному письму. 

BD OC PSP 

2215 

Practice of 

Spelling and 

Punctuation 

This discipline is intended for students to master the 

spelling and punctuation laws of modern Kazakh 

writing. The discipline examines the formation and 

development of the Kazakh written language, the 

current state, features of changes and additions in 

spelling dictionaries. Students are trained in literate 

writing. 
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БП ТК       KKTS 

2215 

Қазiргi қазақ 

тiлiнiң  

сӛзжасамы   

ән қазақ тілінің сӛзжасам теориясы туралы негізгі 

ұғымдарды қалыптастырады, сӛздерді дұрыс 

қалыптастыру және олардың грамматикалық 

мағыналарын, категориялары мен формаларын, осы 

формаларды қолдану ерекшеліктерін анықтау 

дағдыларын дамытады. 

5 3 ON 8 

ON10 

БД КВ   

 

SSKYa 

2215 

Словообразован

ие современного 

казахского языка 

Дисциплина формирует основные понятия о теории 

словообразования казахского языка, вырабатывает 

навыки правильного образования слов и 

определения их грамматических значений, 

категорий и форм, особенностей употребления этих 

форм. 

BD OC WFMK 

2215 

Word formation 

of the modern 

Kazakh language 

The discipline forms the basic concepts of the theo-

ry of word formation of the Kazakh language, de-

velops skills for the correct formation of words and 

the definition of their grammatical meanings, cate-

gories and forms, features of the use of these forms. 

БП ТК       NKT 

2216 

Нормативтік 

қазақ тілі 

Бұл пән бойынша білім алушылардың қазіргі 

қазақ тілінен алған теориялық ұғымы 

практикамен ұштастырылып талдау, 

қорытындылау дағдылары қалыптастырылады. 

Сабақтардың дені жаттығу жұмыстарынан 

тұрып, білім алушылардың ӛз беттерінше 

ізденіп, шығармашылықпен шұғылданып, 

еңбектене қайталап отырған тіл фактілері 

туралы тереңірек білім алуына кӛмектеседі.  

5 4 ON 8 

ON 10 

 

БД КВ   

 

NKYa/ 

2216 

Нормативный 

казахский язык 

По данной дисциплине формируются навыки 

анализа и обобщения полученных 

обучающимися теоретических знаний по 

современному казахскому языку в сочетании с 

практикой. Занятия помогают обучающимся 

самостоятельно искать, творчески заниматься, 

углублять знания о фактах трудовой 

деятельности. 

BD OC SK 2216 Standard Kazakh In this discipline, the skills of analysis and 

generalization of theoretical knowledge obtained by 
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students on the modern Kazakh language in 

combination with practice are formed. Classes help 

students to search independently, engage creatively, 

deepen knowledge about the facts of work.  

БП ТК       MO 

2216 

Мәнерлеп оқу  Пән аясында білім алушылар сӛйлеу 

техникасын меңгереді. Мәнерлі сӛйлей білу мен 

оқи білу деңгейіне кӛтерілу үшін, тілдің дыбыс 

шығаратын мүшелерін кӛп жаттықтырады, 

сӛйлеу техникасын жақсы біліп, игереді. 

Дикцияны жетілдіреді, сӛйлегенде дұрыс тыныс 

алуға машықтанады. 

5 4 ON 8 

ON 10 

 

БД КВ   

 

VCh 

2216 

Выразительное 

чтение 

В рамках дисциплины обучающиеся осваивают 

технику речи. Чтобы подняться до уровня выра-

зительной речи и умения читать, тренирует зву-

коизвлекающие органы языка, хорошо владеет и 

овладевает техникой речи. Совершенствует 

дикцию, тренирует правильное дыхание в речи. 

BD OC DR 2216 Dramatic reading Within the framework of the discipline, students 

master the technique of speech. To rise to the level 

of expressive speech and the ability to read, trains 

the sound-producing organs of the language, is well 

versed and masters the technique of speech. Im-

proves diction, trains proper breathing in speech.  

БП ТК       AAT 

2217 

Әлем 

әдебиетінің 

тарихы 

Курсты оқи отырып, білім алушылар шетелдік әдеби 

дәстүрлермен, әдебиеттегі әр түрлі стильдер мен 

бағыттармен, сондай-ақ антикалық әдебиеттің 

шығармаларымен, 17-18 ғасырлардағы 

әдебиеттермен, 19-20 ғасырлардағы шетелдік 

әдебиеттермен танысады. Кӛркем шығармаларды 

талдай отырып, әлем әдебиетінің даму тарихының 

ерекшелігін ашады, яғни антикалық дәурден қазіргі 

кезге дейін. 

3 4 ON 2 

ON 3 

 

БД КВ   

 

IML 

2217 

История 

мировой 

литературы 

Изучая курс, обучающиеся знакомятся с зарубеж-

ными литературоведческими традициями, с различ-

ными стилями и направлениями в литературе, а так-

же с произведениями античной литературы, литера-
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турой17-18 вв, зарубежной литературой 19-20 вв. 

Анализируя художественные произведе-

ния,выявляют особенности развития мировой лите-

ратуры от античности до современности. 

BD OC HWL 

2217 

History of world 

literature 

Studying the course, students get acquainted with 

foreign literary traditions, with various styles and trends 

in literature, as well as with works of ancient literature, 

literature of the 17th-18th centuries, foreign literature of 

the 19th-20th centuries. Analyzing the works of art, they 

reveal the peculiarities of the development of world 

literature from antiquity to the present. 

БП ТК       OAT 

2217 

Орыс 

әдебиетінің 

тарихы 

Пән білім алушыларды орыс әдебиетінің 

тарихымен, ұлы орыс жазушыларының, 

ақындарының шығармаларымен таныстырады. 

Әдеби материалды жүйелеуге, библиография 

жасауға, аннотация жазуға үйретеді. Пәнді оқу 

барысында кӛркем мәтінді талдау дағдылары 

дамиды. Білім алушылар әр түрлі кезеңдегі 

әдебиеттерді салыстыруға, ерекшеліктерін 

анықтауға үйренеді. 

3 4 ON 2 

ON 3 

 

БД КВ   

 

IRL 

2217 

История русской 

литературы 

Дисциплина знакомит обучающихся с историей 

русской литературы, с произведениями великих 

русских писателей, поэтов. Учит 

систематизировать литературный материал, 

составлять библиографию, писать аннотации. В 

ходе изучения дисциплины развиваются навыки 

анализа художественного текста. Обучающиеся 

учатся сопоставлять литературу разных 

периодов, определять отличительные черты. 

BD OC HRL 

2217 

History of Rus-

sian Literature 

Russian Literature discipline introduces students to 

the history of Russian literature, with the works of 

great Russian writers, poets. Teaches you to 

systematize literary material, compile a 

bibliography, and write annotations. In the course 
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of studying the discipline, the skills of analyzing a 

literary text are developed. Students learn to 

compare the literature of different periods, to 

identify distinctive features. 

Жара-

тылы-

стану- 

ғылым

и  

модулі/ 

Естест

венно- 

научны

й 

модуль

/ 

Natural 

Science 

and 

Mathe

matics 

module 

 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ЖК 6, ЖК 7, ON1, 

ON4,  ON5, ON6, 

ON8,ON9, ON10 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 6, ОК 7, ON1, 

ON4,  ON5, ON6, 

ON8,ON9, ON10 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

GC 6, GC 7, ON1, 

ON4,  ON5, ON6, 

ON8,ON9, ON10 

ЖБП/ 

МК 

AKT 

1105 

 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Пән цифрлық коммуникациялық технологиялар 

арқылы ақпаратты іздеу,сақтау, ӛңдеу және беру 

процестерін, әдістерін сыни бағалау және талдау 

қабілетін қалыптастырады 

5 2 ЖК 6, ЖК 

7 

ООД 

ОК 

IKT 

1105 

 

 

 

Информационно

-

коммуникацион

ные технологии 

(на англ. языке) 

 

Дисциплина формирует способность критически 

оценивать и анализировать процессы, методы поис-

ка, хранения, обработки и передачи информации, 

посредством цифровых коммуникационных техно-

логий 

GED 

MC  

IKT 

1105 

Information and 

Communication 

Technologies (in 

English) 

The discipline forms the ability to critically evaluate and 

analyze the processes, methods of searching, storing, 

processing and transmitting information through digital 

communication technologies 

КП ТК  

 

SG 3309 Салғастырмалы 

грамматика  

Бұл пәнде агглютинативті қазақ тілі мен 

флективті орыс тілінің фонетикасы, 

морфологиясы салғастырмалы түрде 

қарастырылған. Екі тілдің құрылымындағы 

айырмашылықтарға байланысты ерекшеліктер 

әр сала бойынша салыстырылады. 

5 6 ON 6 

ON 8 

ПД КВ   

 

SG 3309 Сопоставительна

я грамматика 

В данной дисциплине сопоставимо рассмотрены 

фонетика, морфология агглютинативного 

казахского языка и флективного русского языка. 

Особенности, связанные с различиями в 

структуре двух языков, сравниваются по каждой 

сфере. 

PD OC CG 3309 Contrastive 

grammar 

Phonetics, morphology of agglutinative Kazakh and 

inflectional Russian are comparatively considered 

in this discipline. The features associated with the 
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differences in the structure of the two languages are 

compared for each area. 

КПТК  

 

KTTG 

3309 

Қазақ тілінің 

тарихи 

грамматикасы   

Пән қазақ тілінің тарихи дамуын, зерттелуін 

қарастырады. Білім алушылар фонетика, 

морфология, синтаксис заңдарымен танысады. 

Ӛзгерістерді бақылайды, ежелгі қазақ тілінің 

дыбыстарының, формаларының, лексикалық 

құрамының ерекшеліктерін анықтайды, қазіргі 

грамматикамен салыстырады. 

5 6 ON 1 

ON 4 

 

ПДКВ   

 

IGKYa 

3309 

Историческая 

грамматика 

казахского языка  

Дисциплина предусматривает изучение и 

историческое развитие казахского языка. 

Обучающиеся знакомятся с законами фонетики, 

морфологии, синтаксиса. Отслеживают 

изменения, определяют особенности звуков, 

форм, лексического состава древнего казахского 

языка, сопоставляют с современной 

грамматикой. 

PD OC HGKL 

3309 

Historical 

grammar of the 

Kazakh language 

The discipline provides for the study and historical 

development of the Kazakh language. Students get 

acquainted with the laws of phonetics, morphology, 

syntax. They track changes, determine the features 

of sounds, forms, lexical composition of the ancient 

Kazakh language, compare it with modern 

grammar. 

КП ТК  

 

ATP 

3310 

Аударманың 

теориясы мен 

практикасы   

Пән білім алушыларға аударма тарихы, түрлері, 

бір тілден екінші тілге аударма жасау техникасы 

жӛнінде түсінік береді. Теориялық білімдерін 

сӛз, сӛз тіркесі, сӛйлем, мәтін аудару барысында 

қолдануға дағдыландырады. Екі тілдің 

грамматикалық, стилистикалық ерекшеліктеріне 

мән беруге, түрлі тәсілдерді тиімді қолдануға 

үйретеді. 

5 6 ON 6 

ON 8 

ПДКВ   

 

TPP 

3310 

Теория и 

практика 

перевода  

Дисциплина дает обучающимся представление 

об истории, видах перевода, технике перевода с 

одного языка на другой. Формирует навыки 
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применения теоретических знаний в процессе 

перевода слова, словосочетания, предложения, 

текста. Учит обращать внимание на 

грамматические, стилистические особенности 

обоих языков, эффективно использовать 

различные приемы. 

PD OC TPT 

3310 

Theory and 

practice of 

translation 

The discipline gives students an idea of the history, 

types of translation, and techniques of translation 

from one language to another. Forms the skills of 

applying theoretical knowledge in the process of 

translating a word, phrase, sentence, text. It teaches 

you to pay attention to the grammatical and stylistic 

features of both languages, and to use various 

techniques effectively. 

КП ТК  

 

KTF 

3310 

Қазақ тілінің 

фразеологиясы 

Пән аясында білім алушылар 

фразеологизмдердің теориялық негізімен, 

зерттелуімен, фразеологизмдерге ұйытқы 

сӛздермен, оларды топтау мәселесімен 

танысады. Фразеологиялық норма және одан 

мақсатты, мақсатсыз ауытқудың түрлерін, 

кӛркем шығарма тіліндегі тұрақты тіркестерді, 

фразеологизмдердің пленастикалық, элипсистік 

тәсілімен жұмсалу ерекшелігін зерделейді.  

5 6 ON 1 

ON 4 

 

ПД КВ   

 

FKYa 

3310 

Фразеология  

казахского языка  

В рамках дисциплины обучающиеся знакомятся 

с теоретической основой, исследованием 

фразеологизмов, фразеологизмами, проблемой 

их группировки. Изучает типы 

фразеологических норм и целенаправленных, 

нецелевых отклонений от них, устойчивых 

выражений в языке художественного 

произведения, специфику употребления 

фразеологизмов пленастическим, 

элипсистическим способом.  

PD OC PKL 

3310 

Phraseology of 

Kazakh language 

Within the discipline students get acquainted with 

theoretical foundations of phraseology, the study of 
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words beginning idioms, with the problems of their 

classification. Studies the phraseological norm and 

forms of purposeful, non-targeted deviations from 

it, constant combinations in the language of a work 

of art, the specifics of using phraseological units in 

a plenastic, ellipsistic way.  

БП ТК       KMLT 

4224 

Кӛркем мәтінді 

лингвистикалық 

талдау 

Пән білім алушыларда шығарманың бейнелі 

құрылысы мен идеялық-кӛркемдік 

ерекшеліктері туралы түсінік қалыптастырады. 

Кӛркем әдебиетті сауатты оқуға, ауызша 

сӛйлеуді дамытуға, сӛздік қорын толықтыруға, 

тіл мәдениетін арттыруға үйретеді. 

3 7 ON 8 

ON 10 

 

БД КВ   

 

LAHT 

4224 

Лингвистически

й анализ 

художественног

о текста  

Дисциплина формирует у обучающихся 

представление об образном построении и 

идейно-художественных особенностях 

произведения. Учит грамотно читать 

художественную литературу, развивать устную 

речь, пополнять словарный запас, повышает 

языковую культуру. 

BD OC LALT  

4224 

Linguistic 

analysis of 

literary text 

The discipline forms students' idea of the figurative 

construction and ideological and artistic features of 

the work. Teaches to read fiction competently, to 

develop oral speech, to replenish vocabulary, 

improves language culture. 

БП ТК       MFT 

4224 

Мәтіннің 

филологиялық 

талдауы 

Пән білім алушылардың сӛйлеу қарым-

қатынасының негізі ретінде мәтіндік іс-әрекет 

туралы білім жүйесін қалыптастырады; кӛркем 

мәтіннің ерекшеліктерін коммуникацияның 

ерекше формасы ретінде таныстырады; кӛркем 

мәтін теориясының негізгі мәселелерін ашады. 

3 7 ON 8 

ON 10 

 

БД КВ   

 

FAT 

4224 

Филологический 

анализ текста  

Дисциплина формирует у обучающихся систему 

знаний по текстовой деятельности как основе 

речевого общения; знакомит со спецификой 

художественного текста как особой формы 

коммуникации; раскрывает ключевые проблемы 
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теории художественного текста. 

BD OC PAT 

4224 

Philological 

analysis of the 

text 

The discipline forms a system of knowledge for 

students on textual activity as the basis of speech 

communication; introduces the specifics of a 

literary text as a special form of communication; 

reveals the key problems of the theory of literary 

text. 

БП ТК       GAAR 

4225 

Ғылыми 

әдебиеттерді 

аннотациялау 

және рефераттау 

Пән рефераттың даму тарихымен таныстырады, 

библиографиялық сипаттама жасауға, аннотация 

жасауға және реферат жазуға үйретеді. Мазмұн 

аспектілерінің ресми мәтіндік белгілері мен 

ілеспе маркерлерді ажырата білуге үйретеді. 

Ғылыми-кӛпшілік, оқу рефератын жазу, шолу 

рефератымен жұмыс істеу, қорытынды-түйін 

жасау дағдыларын қалыптастырады. 

5 7 ON 5 

ON 7 

ON10 

БД КВ   

 

ARNL 

4225 

Аннотирование и 

реферирование 

научной 

литературы 

Дисциплина знакомит с историей развития 

реферирования, учит делать библиографическое 

описание, аннотировать и реферировать. Учит 

различать формальные текстовые признаки 

аспектов содержания и сопутствующие им 

маркеры. Формирует навыки написания научно-

популярного, учебного реферата, умение 

работать над обзорным рефератом, делать 

резюме-выводы. 

BD OC AASL 

4225 

Annotation and 

abstracting of 

scientific literature 

The discipline introduces the history of the devel-

opment of abstracting, teaches how to make a bibli-

ographic description, annotate and abstract. Teaches 

to distinguish between formal textual signs of con-

tent aspects and their accompanying markers. 

Forms the skills of writing a popular science, edu-

cational essay, the ability to work on a review es-

say, make summary conclusions. 

БП ТК       LNKA 

4225 Латын негізді 

қазақ әліпбиі 

Осы пән аясында білім алушылар латын әрпіне 

негізделген әліпбидің құрамымен, жаңа емлемен 

танысады. Жаңа үлгідегі әріптерді еркін оқуға, 

5 7 ON 8 

ON 10 
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жазуға дағдыланады. Латын негізді қазақ 

әліпбиін енгізу саясатымен танысып, осы мәсе-

леге қатысты пікірталастарға ӛзіндік кӛзқарас 

білдіруге дағдыланады. 

БД КВ   

 

KAOLG 

4225 

Казахский 

алфавит на основе 

латинской 

графики 

В рамках данной дисциплины обучающиеся 

знакомятся с алфавитом на основе латинской 

графики, с новыми правилами правописания. 

Практикуются свободному чтению, письму букв 

нового образца. Знакомятся с политикой 

внедрения казахского алфавита на основе 

латинской графики, учатся выражать свое 

отношение к дискуссиям относительно этого 

вопроса. 

BD OC KABLG 

4225 

Kazakh alphabet 

based on latin 

graphics 

Within the framework of this discipline, students 

get acquainted with the alphabet based on Latin 

graphics, with new spelling rules. They practice 

free reading, writing letters of a new pattern. They 

get acquainted with the policy of introducing the 

Kazakh alphabet based on Latin graphics, learn to 

express their attitude to discussions on this issue. 

КПТК  

 

FS 4311 Функционалдық 

стилистика  

Бұл пән білім алушыларды стилистика 

ғылымының теориялық негіздерімен 

таныстырып, қазақ әдеби тілінің стилистикалық 

құралдары, стильдік тармақтары туралы 

мағлұмат беріп, оларды ажыратудың жолдарын 

кӛрсетеді. Білім алушыларға стилистикалық 

норманы меңгертеді, сӛздердің, басқа да тілдік 

тұлғалардың қолданылуына қарай туындайтын 

мағыналық реңктерін, стильдік қырларын 

ажырата білуге үйретеді. 

5 7 ON 5 

ON 8 

ПДКВ   

 

FS 4311 Функциональная 

стилистика   

Данная дисциплина знакомит обучающихся с 

теоретическими основами науки стилистики, 

дает представление о стилистических средствах, 

стилевых ветвях казахского литературного 

языка, показывает способы их различения. 
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Обучающиеся овладевают стилистической 

нормой, учат различать смысловые оттенки, 

стилевые грани, возникающие по мере 

употребления слов, других языковых личностей. 

PD OC FS 4311 Functional 

stylistic  

This course introduces students to the theoretical 

foundations of stylistic science, gives an idea of 

stylistic means, stylistic lines of the Kazakh literary 

language, and reveals the ways of their separation. 

Students master the stylistic norm,are able to 

distinguish between semantic shades, stylistic 

aspects that arise as words and other language faces 

are used.  

КП ТК  

 

KATT 

4311 

Қазақ әдеби 

тілінің тарихы  

Пән аясында қазақ халқының рухани ӛмірінің 

кӛрінісі боп саналатын ақындар мен 

жыраулардың шығармашылық болмысы 

турасында белгілі бір жүйеге түскен сындарлы 

ұғым, білім қоры қалыптастырылады. Халықтың 

ауыз әдебиеті мен жеке авторлар 

шығармашылығының рухани үндестік табуы 

арқылы жасалған ұлт әдебиеті тілдік тұрғыдан 

зерделенеді. 

5 7 ON 1 

ON 4 

 

ПД КВ   

 

IKLYa 

4311 

История 

казахского 

литературного 

языка  

В рамках дисциплины формируется база знаний, 

конструктивных представлений о творческой 

жизни акынов и жырау, которые являются 

отражением духовной жизни казахского народа. 

Языковая литература изучается через духовное 

созвучие устного народного творчества и 

творчества отдельных авторов. 

PD OC HKLL  

4311 

History of 

Kazakh literary 

language 

Within the framework of the discipline, a Fund of 

knowledge is formed, a constructive approach to a 

certain system of creative life of poets and Zhyrau, 

which is a reflection of the spiritual life of the 

Kazakh people. Language literature created through 

oral folk art and spiritual harmonious search for the 

creativity of private authors is studied in terms of 
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language.Within the framework of the discipline, a 

Fund of knowledge is formed, a constructive 

approach to a certain system of creative life of poets 

and Zhyrau, which is a reflection of the spiritual life 

of the Kazakh people. Language literature created 

through oral folk art and spiritual harmonious 

search for the creativity of private authors is studied 

in terms of language. 

КП 

ЖООК   

 

ZhTBZh

AR 4301 

Жалпы тілі 

білімі және жаңа 

ақпараттық 

ресурстар 

Бұл пән білім алушыларға тіл білімінің жалпы 

теориясын меңгертуге арналған. Пәнде 

лингвистика тарихындағы әртүрлі мектептердің 

бағыттары, белгілі ғалымдардың ғылыми 

теориялары мен тұжырымдары қарастырылады. 

Білім алушылар лингвистикалық әдістер мен 

жаңа ақпараттық ресурстарды тіл білімінің 

ӛзекті мәселелерін талдауда тиімді пайдалагуға 

дағдыланады. 

4 7 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

ПД ВК 

 

OYaNIR 

4301 

Общее 

языкознание и 

новые 

информационны

е ресурсы 

Данная дисциплина предназначена для освоения 

обучающимися общей теории языкознания. В 

дисциплине рассматриваются направления 

различных школ в истории лингвистики, 

научные теории и выводы известных ученых. 

Обучающиеся приобретают навыки 

эффективного использования лингвистических 

методов и новых информационных ресурсов 

при анализе актуальных проблем языкознания. 

PD UC GLNIR 

4301 

General 

linguistics and 

new information 

resources 

This discipline is designed for students to master 

the general theory of linguistics. The discipline 

examines the directions of various schools in the 

history of linguistics, scientific theories and 

conclusions of famous scientists. Students acquire 

the skills of effective use of linguistic methods and 

new information resources in the analysis of current 

problems of linguistics. 

КП ТК  AZhIT Аудармашы Бұл пән ғаламтор арқылы түрлі мәтіндер 5 7 ON 6 
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 4312 жұмысындағы 

Интернет-

технологиялар 

аудармасын тиімді жолмен жүзеге асыру 

тәсілдерімен таныстырады. Аударылатын мәтінді 

алдын ала ӛңдеу, қажет болған жағдайда оны 

ықшамдау, маңызды емес ақпаратты алып тастау, 

жалпылау әдістерін қолдану дағдыларын 

қалыптастырады. 

ON 8 

ON 9 

ПД КВ   

 

ITRP 

4312 

Интернет-

технологии в 

работе 

переводчика 

Данная дисциплина знакомит со способами 

эффективного осуществления перевода различных 

текстов через интернет. Формирует навыки 

предварительной обработки переводимого текста, 

при необходимости его упрощения, удаления 

несущественной информации, применения методов 

обобщения. 

PD OC ITWT 

4312 

The Internet - 

technologies in 

work of the 

translator 

This discipline introduces the ways to effectively 

translate various texts via the Internet. Forms skills of 

preliminary processing of the translated text, if 

necessary, its simplification, removal of irrelevant 

information, application of generalization methods. 

КП ТК  

 

KBA 

4312 

Қазақ балалар 

әдебиеті  

Пәнді меңгеру нәтижесінде білім алушылар 

қазақ балалар әдебиетінің қалыптасу, даму 

тарихымен, ӛкілдерімен, олардың 

шығармашылық мұрасымен танысып, бұл 

саланың амуына үлес қосқан әдебиетші 

ғалымдардың еңбектерін зерделейді.  

5 7 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ПД КВ   

 

KDL 

4312 

Казахская 

детская 

литература 

В результате освоения дисциплины 

обучающиеся знакомятся с историей 

становления, развития, представителями 

казахской детской литературы, их творческим 

наследием, изучают труды ученых-

литературоведов, внесших вклад в развитие 

этой сферы. 

PD OC KCL 

4312 

Kazakh children's 

literature 

As a result of studying the discipline, students get 

acquainted with the history of formation, 

development, representatives of the Kazakh 

children''s literature, their creative heritage, study 

the works of literary scholars who have contributed 
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to the development of this field.  

КП 

ЖООК   

 

DP 4304 Дипломалды 

практикасы  

Практика барысында білім алушы ғылыми 

жұмысты ӛз бетінше жүргізеді, зерттеудің 

заманауи әдістемесін меңгереді, міндеттер 

қоюға, ғылыми немесе педагогикалық 

экспериментті жоспарлауға және жүргізуге 

дағдыланады. Зерттеу дағдыларын дамытады, 

ғылыми әдебиетті сын тұрғысынан талдай 

біледі, материалды логикалық баяндай алады, 

жұмыс нәтижелерін шығармашылықпен 

түсінеді және жалпылау, қорытындылар мен 

практикалық ұсыныстарды негіздей алады. 

5 8 ON 3 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

ПД ВК 

 

PP 4304 Преддипломная 

практика  

В ходе практики обучающийся самостоятельно 

проводит научную работу, осваивает 

современную методику исследования, учится 

ставить задачи, планировать и проводить 

научный или педагогический эксперимент. 

Развивает исследовательские навыки, умеет 

критически анализировать научную литературу, 

логически излагать материал, творчески 

понимать результаты работы и обосновывать 

обобщения, выводы и практические 

рекомендации. 

PD UC PP 4304 Pregraduation 

practice 

During the practice, the student independently 

conducts scientific work, masters modern research 

methods, learns to set tasks, plan and conduct a 

scientific or pedagogical experiment. Develops 

research skills, is able to critically analyze scientific 

literature, logically present the material, creatively 

understand the results of the work and justify 

generalizations, conclusions and practical 

recommendations. 

 

Қазіргі 

қазақ 
Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

БП 

ЖООК       

KKTF 

1202 

Қазiргi қазақ тiлi 

фонетикасы 

Бұл пәнді меңгеру нәтижесінде білім 

алушылар фонетиканың нысаны, 

4 1 ON 2 

ON 3 
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тілі / 

Соврем

енный 

казахск

ий 

язык / 

Modern 

Kazakh 

languag

e 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 1,ON 2, ON 3, ON 

8, ON 10 

 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 
ON 1,ON 2, ON 3, ON 

8, ON 10 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 1,ON 2, ON 3, ON 

8, ON 10 

 

 зерттелуі,транскрипция мен 

транслитерация, дыбыстардың түрлері 

және дыбыстар тіркесі, дыбыстық 

құбылыстар, буын, бунақ, екпін, буын 

үндестігі, тіл үндестігі, ерін үндестігі, 

дыбыс үндестігі, бейімдестік үйлестік 

(ассимиляция) жӛнінде толық мәлімет 

алады. 

ON 4 

 

БД ВК   FSKYa 

1202 

Фонетика 

современного 

казахского языка  

В результате освоения данной дисциплины обу-

чающиеся получают полное представление о 

форме, изученности фонетики, транскрипции и 

транслитерации, видах звуков и сочетаниях зву-

ков, звуковых явлениях, слогах, слогах, акцен-

тах, слоговых созвучиях, созвучиях языка, со-

звучиях губ, созвучиях звуков, адаптивных со-

четаниях (ассимиляциях). 

BD UC PhMK  

1202 

Phonetics of 

modern Kazakh 

As a result of mastering this discipline, 

students get a complete understanding of the 

form, phonetics, transcription and 

transliteration, types of sounds and 

combinations of sounds, sound phenomena, 

syllables, syllables, accents, syllabic 

consonances, language consonances, lip 

consonances, sound consonances, adaptive 

combinations (assimilation).  

БП 

ЖООК       

 

KKTLL 

1205 

Қазіргі қазақ 

тiлінің 

лексикологиясы 

мен 

лексикографияс

ы  

Бұл пән негізгі сӛздерді, фразеологизмдерді, 

олардың тобын ғана емес, тілдің қалыптасқан 

лексикалық жүйесін зерттейді. Лексикология 

мен лексикографияның қарастыратын негізгі 

мәселелері – сӛздердің, тұрақты сӛз 

тіркестерінің лексикалық жүйеде алатын орны 

мен мағыналық жағының пайда болуы, даму, 

қолданылу деңгейі, сӛздердің мағыналық, 

семантикалық қатынасына қарай жіктелуі, 

сӛздердің лексикалық мағыналарының түрлері, 

4 2 ON 2 

ON 3 

ON 4 
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эмоциялық, стильдік сипаты. 

БД ВК   LLSKYa 

1205 

Лексикология и 

лексикография 

современного 

казахского языка 

Данная дисциплина изучает не только ключевые 

слова, фразеологизмы, их группы, но и 

сформированную лексическую систему языка. 

Основные проблемы лексикологии и 

лексикографии-возникновение, развитие, 

уровень употребления, место и смысловая 

сторона слов, устойчивых словосочетаний в 

лексической системе, классификация слов по 

смысловому, семантическому соотношению, 

виды лексических значений слов, 

эмоциональный, стилевый характер. 

BD UC LLMK 

1205 

Lexicology and 

lexicography of 

modern Kazakh 

This discipline studies not only keywords, 

phraseological units, their groups, but also the 

formed lexical system of the language. The main 

problems of lexicology and lexicography are the 

emergence, development, level of use, place and 

semantic side of words, stable word combinations 

in the lexical system, classification of words by 

semantic, semantic relationship, types of lexical 

meanings of words, emotional, stylistic character. 

БП 

ЖООК       

 

KKTM 

2208 

Қазіргі қазақ тілі 

морфологиясы 

Пән филолог маманының кәсіби қызметінің 

ерекшелігін, мәнін ашуға кӛмектеседі, 

грамматиканы оқыту үдерісінде алған білімін 

байқататын негізгі қолданыс салаларына қажетті 

пән, жоғары біліктілікті,сонымен қатар бәсекеге 

қабілетті маман ретінде қалыптасуына ықпалын 

тигізеді. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 4 

 

БД ВК   MSKYa

2208 

Морфология 

современного 

казахского языка  

Дисциплина помогает раскрыть сущность, 

специфику профессиональной деятельности 

специалиста-филолога, способствует 

формированию дисциплины, высокой 

квалификации,а также конкурентоспособного 

специалиста в основных областях применения, 

отражающих знания, полученные в процессе 
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обучения грамматике. 

BD UC MMKL  

2208 

Morphology of 

modern Kazakh 

language 

The discipline helps to reveal the essence and 

specifics of the professional activity of a 

philologist, contributes to the formation of 

discipline, high qualification, as well as a 

competitive specialist in the main areas of 

application, reflecting the knowledge gained in the 

process of teaching grammar. 

БП 

ЖООК       

 

KKT 

ZhSS 

2209 

Қазіргі қазақ 

тілінің жай  

сӛйлем  

синтаксисі 

Бұл пән бойынша жай сӛйлемнің 

грамматикалық ерекшеліктері оқытылады. Жай 

сӛйлемнің түрлері және олардың құрылымдық 

белгілері қарастырылады. Синтакситің теориясы 

практикалық жағынан талданады. Жай 

сӛйлемнің түрлеріне, сӛйлемнің құрамындағы 

сӛздердің байланысу тәсілдері мен түрлеріне 

талдау жасалады. 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 4 

 

БД ВК   SPPSKY

a 2209 

Синтаксис  

простого  

предложения 

современного 

казахского языка  

По данной дисциплине изучаются 

грамматические особенности простого 

предложения. Рассматриваются виды простых 

предложений и их структурные признаки. 

Теория синтаксиса анализируется с 

практической стороны. Проводится анализ 

типов простого предложения, способов и видов 

связи слов в составе предложения. 

BD UC SSMK 

2209 

Simple sentence 

of modern        

Kazakh 

Grammatical features of a simple sentence are 

studied in this subject. The types of simple 

sentences and their structural features are 

considered. The theory of syntax is analyzed from 

the practical side. The analysis of the types of a 

simple sentence, methods and types of 

communication of words in the sentence is carried 

out. 

КП ТК  

 

KKTKSS 

3306 

Қазiргi қазақ 

тiлiнiң құрмалас 

Пән аясында білім алушылар сӛйлем синтаксисі 

мен сӛз тіркесі синтаксисінің яғни сӛз, сӛз 

5 5 ON 2 

ON 3 
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сӛйлем  

синтаксисі 

тіркесі сӛйлемнің құрылыс материалы екендігін, 

құрмалас сӛйлем түрлерін ажыратуды үйренеді. 

Пән мәтін синтаксисінің ӛзіндік 

ерекшеліктерінің элементтерін құрмалас сӛйлем 

материалдары негізінде толық бағдарлауға 

дағдыландырады. 

ON 4 

 

ПД КВ   

 

SSPSKYa  

3306 

Синтаксис 

сложного  

предложения 

современного 

казахского языка 

В рамках дисциплины обучающиеся учатся раз-

личать синтаксис предложения и синтаксис сло-

восочетания: слово, словосочетание является 

строительным материалом предложения, виды 

составных предложений. Дисциплина приучает 

к полноценной ориентации элементов специфи-

ческих особенностей синтаксиса текста на осно-

ве материала составных предложений. 

PD OC CSMK 

3306 

Complex sentence 

of modern Ka-

zakh 

Within the discipline students learn the syntax of 

the sentences and the syntax of a phrase, the word, 

the phrase is a building material offers, there are 

types of complex sentences. The discipline instills 

in the full orientation of elements of specific 

features of the text syntax based on the materials of 

the combined sentence. 

КП ТК  

 

KSSP 

3306 

Құрмалас  

сӛйлем  

синтаксисінің 

практикумы 

Бұл пәнді игеру нәтижесінде білім алушы 

құрмалас сӛйлемдердің синтаксистік жүйесін, 

құрмалас сӛйлемнің сипаты мен түрлерін 

ажыратуды меңгереді, теориялық білімді 

практикамен ұштастыруды, тіл фактілерін 

нақты танып, олардың сӛйлеу мәдениетін, жазу 

сауатын қолдануді игереді. Мәтін құрамындағы 

құрмалас сӛйлем жүйесін талдай алады. 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 4 

 

ПД КВ   

 

PSSP 

3306 

Практикум  

синтаксиса  

сложного  

предложения 

В результате освоения данной дисциплины обу-

чающийся овладевает синтаксической системой 

сложноподчиненных предложений, различением 

характера и видов сложноподчиненных предло-

жений, овладевает сочетанием теоретических 

знаний с практикой, реальным познанием фак-
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тов языка, культурой их речи, письменной гра-

мотностью. Умеет анализировать систему со-

ставных предложений в составе текста. 

PD OC PSS 3306 Practical sentence 

syntax 

As a result of studying this discipline, the student 

must master the syntactic system of combined 

sentences, distinguish the nature and types of 

combined sentences, combine theoretical 

knowledge with practice, clearly recognize the facts 

of speech, use their speech culture, and written 

literacy. Able to analyze the system of combined 

sentences in the text. 

Қазақә

деби-

етініңт

еори-

ясы-

мента-

рихы/Т

еорияи

исто-

рияка-

зах-

сколи-

тера-

туры/T

heoryan

oryan-

dhistor

yofKa-

zakhlit-

erature 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 1, ON2, ON3, 

ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ON 1, ON2, ON3, 

ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8 

 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON 1, ON2, ON3, 

ON4,ON5, ON6, ON7, 

ON8 

 

БП 

ЖООК       

 

KHAA 

1203 

Қазақ халық 

ауыз әдебиетi 

Халық даналығы және халық поэзиясы ұғымда-

ры, ауызша сӛз ӛнері. Фольклор табиғаты мен 

оның ӛмір сүру заңдылықтары. Фольклор және 

ұлт тарихы. Фольклор жанрлары және оны клас-

сификациялау принциптері. Тұрмыс салт-

жырлары. Лирикалық ӛлеңдер. Халықтық проза 

түрлері, эпос, мақал-мәтелдер, жұмбақтар, бала-

лар фольклоры т.б. 

4 1 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД ВК   KUNT 

1203 

Казахское уст-

ное народное 

творчество  

Понятия народной мудрости и народной поэзии, 

искусство устной речи. Природа фольклора и 

закономерности его существования. Фольклор и 

история нации. Жанры фольклора и принципы 

его классификации. Обряды быта. Лирические 

стихи. Виды народной прозы, былины, посло-

вицы, загадки, детский фольклор и др. 

BD UC KOFA 

1203 

Kazakh oral folk 

art  
Concepts of folk wisdom and folk poetry, the art of 

oral speech. The nature of folklore and the laws of 

its existence. Folklore and the history of the nation. 

Genres of folklore and principles of its classifica-

tion. Rituals of everyday life. Lyrical poems. Types 

of folk prose, epics, proverbs, riddles, children's 

folklore, etc. 

БП ТК       EDKA Ежелгі дәуірдегі Бұл пәнде білім алушылар ежелгі жәдігерлер 5 3 ON 2 
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2214 қазақ әдебиеті мен үлгілерді, яғни VII-XIV ғасыр аралағында 

жазылған түркі қағанаты дәуіріндегі, оғыз, 

ислам дәуірі, алтынорда кезеңдерде жазылған 

шығармалармен танысып, олардың мазмұн-

мағынасын, әдеби ерекшеліктерін, кӛркемдік 

мұратын біліп, меңгеріп шығады. 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

KLDM 

2214 

Казахская лите-

ратура древнего 

мира 

В рамках этой дисциплины обучающиеся 

познакомятся с древними реликвиями и 

образцами, произведениями эпохи Тюркского 

каганата, огузов, исламской эпохи, Золотой 

Орды, изучат их содержание, литературные 

особенности, художественные идеалы, 

написанные в период VII-XIV веков. 

BD OC KLAT 

2214 

Kazakh literature 

aincient times 

In this discipline, students will get acquainted with 

ancient relics and samples, works of the era of the 

Turkic Khaganate, the Oghuz, the Islamic era, the 

Golden Horde, study their content, literary features, 

artistic ideals written during the VII-XIV centuries. 

БП ТК       SchO 

2214 

Шешендік ӛнер   Бұл пәнді оқу арқылы білім алушы 

халқымыздың әлеуметтік, әдеби-эстетикалық 

қажетін әлденеше ғасырлар бойы ӛтеп келген 

халық даналығының үлгілі нұсқаларын оқып 

үйренеді. Шешендік ӛнердің сырын ашып, 

табиғатын таниды. Сондай-ақ шешендікке 

қойылатын талаптарды меңгереді, оны 

практикалық іс-дағдысында қолдана білуге 

дағдыланады. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

OI                 

2214 

Ораторское 

искусство  

В рамках этой дисциплины, обучающийся 

изучает образцовые варианты народной 

мудрости, которые на протяжении многих веков 

удовлетворяли социальные, литературно-

эстетические потребности нашего народа. 

Открывает тайны ораторского искусства, 

познает его природу. Также овладевает 

требованиями к красноречию, учится применять 
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его в практической деятельности. 

BD OC PS                  

2214 

Public Speaking Within the framework of this discipline, the student 

studies exemplary versions of folk wisdom, which 

for many centuries have satisfied the social, literary 

and aesthetic needs of our people. Discovers the 

secrets of oratory, learns its nature. He also masters 

the requirements for eloquence, learns to apply it in 

practical activities. 

БП 

ЖООК 

KAT 

2210 

XҮ-ХҮІІІ ғ. 

қазақ  

әдебиетiнiң  

тарихы 

Пән аясында білім алушылар ХV-ХІІІ ғасырлар 

аралығында жазылған жыраулардың еңбектері 

мен ерліктері, сол заманда ӛмір сүрген хандар 

мен батырлардың ел үшін күрескен ерліктері 

жайында жазылған жырларына талдау жасау, 

қазақ халқының басынан кешкен қилы 

кезеңдерін, басқа ұлтқа отар болмай тұрған 

кезіндегі әдебиеті зерделенеді. 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД ВК   IKL 2210 История  

казахской  

литературы  

XҮ-ХҮІІІ в 

В рамках дисциплины обучающиеся изучают 

труды и подвиги жырау ХV-ХІІІ вв., 

анализируют подвиги ханов и батыров, живших 

в те времена, сражавшихся за страну, изучают 

литературу, пережившую трудные времена 

казахского народа, когда они не были 

колониями другой нации. 

BD UC HKL 

2210 

History of  

Kazakh literature 

of XY-XYIII c. 

As part of the discipline, students study the works 

and exploits of Zhyrau XV-XIII centuries, analyze 

the exploits of khans and batyrs who lived in those 

days, fought for the country, study literature that 

survived the difficult times of the Kazakh people 

when they were not colonies of another nation. 

БП ТК       KAT 

3218 

XIX ғасырдағы 

қазақ  

әдебиетiнiң  

тарихы 

Бұл пәнді игеру барысында білім алушы ХІХ 

ғасыр әдебиетінің аса кӛрнекті ӛкілдері: 

бостандық рухты, ұлт азаттығын жырлаған 

ақындар, зар заман әдебиетінің ақындары; айтыс 

ақындары; сал-серілер; қиссашыл ақындар; жаңа 

жазба әдебиеті ӛкілдері жайында толық мәлімет 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 
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алады. 

БД КВ   

 

IKL 3218 История  

казахской  

литературы XIX 

века  

В ходе освоения данной дисциплины обучаю-

щийся получает полную информацию о выдаю-

щихся представителях литературы ХІХ века: 

поэтах, воспевших дух свободы, освобождение 

нации, поэтах эпохи зар-заман; акынах айтыса; 

сал-сери; представителях новой письменной ли-

тературы.  

BD OC HKL 

3218 

History of  

Kazakh literature 

of XIX c. 

During the development of this discipline, the 

student receives full information about the 

outstanding representatives of the literature of the 

XIX century: poets who sang the spirit of freedom, 

the liberation of the nation, poets of the zar-Zaman 

era; akyns of aitys; sal-seri; representatives of the 

new written literature. 

БП ТК       A 3218 Абайтану Бұл пән болашақ филологтарды Абайдың әдеби 

мұрасын жан-жақты зерделеуге бағыттайды. 

Ӛлеңдерінің, поэмаларының тақырыптық, 

идеялық, кӛркемдік ерекшеліктерін, қара 

сӛздерінің философиялық мәнін жете түсініп, 

ӛздігінен талдай алуға дағдыландырады. Абай 

шығармашылығын зерттеу тарихының бастау 

кӛздерімен, бүгінгі күнгі жай-күйімен танысады. 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

A 3218 Абаеведение Данная дисциплина ориентирует будущих 

филологов на всестороннее изучение 

литературного наследия Абая. Учит 

самостоятельно анализировать и понимать 

тематические, идейные, художественные 

особенности стихотворений, поэм, 

философскую сущность слов назиданий. 

Знакомит с истоками истории изучения 

творчества Абая, его состоянием на 

сегодняшний день. 

BD OC AS 3218 Abay Studies This discipline orients future philologists to a com-

prehensive study of Abai''s literary heritage. Teach-
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es you to independently analyze and understand the 

thematic, ideological, artistic features of poems, 

poems, the philosophical essence of the words of 

edification. Introduces the origins of the history of 

studying the work of Abai, his condition today. 

БП ТК       KAT 

3223 

ХХ ғасыр  

басындағы қазақ 

әдебиеті тарихы 

(1900-1930ж) 

Пән аясында білім алушылар 1900-1930 жылдар 

аралығындағы әдеби-кӛркем шығармалар мен 

кӛрнекті ақын-жазушылардың 

шығармашылығын жан-жақты қарастырады, 

әдебиетімізде бар дәстүрлердің дамуы мен 

жаңашылдықтың негіздерін таниды, кейінгі 

әдебиеттің ӛркендеуінің түрлі реңктерін 

айқындайды, бұрынғы-кейінгі әдебиеттің 

жетістіктерін терең зерделейді. 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

IKL 

3223 

История  

казахской  

литературы 

начала ХХ века 

(1900-1930 г.) 

В рамках дисциплины обучающиеся всесторон-

не рассматривают литературно-художественные 

произведения и творчество выдающихся поэтов 

и писателей 1900-1930-х годов, признают осно-

вы новаторства и развития традиций, существу-

ющих в нашей литературе, выявляют различные 

оттенки расцвета последующей литературы, 

глубоко изучают достижения предшествующей 

и последующей литературы. 

BD OC HKL 

3223 

History of  

Kazakh literature 

of XX c. (Initial 

Period:  

1900-1930) 

Within the framework of the discipline, students 

thoroughly study literary and artistic works and 

works of outstanding poets and writers of 1900-

1930, recognize the foundations of innovation and 

development of traditions existing in our literature, 

determine various shades of further development of 

literature, and deeply study the achievements of 

previous literature. 

БП ТК       TP 3223 ХХ ғасырдағы 

тарихи проза 

Бұл пән аясында ХХ ғасырдың екінші 

жартысында жарық кӛрген прозалық 

шығармалар талданып, олардың кӛркемдік, 

жанрлық, тақырыптық-идеялық ерекшеліктері 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 
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сӛз болады. Тарихи тақырыпқа жазылған 

романдардың композициясы, сюжеті, образдар 

жүйесі талданып, объективті баға беріледі. 

БД КВ   

 

IP 3223 Историческая 

проза ХХ века 

В рамках данной дисциплины анализируются 

прозаические произведения, изданные во второй 

половине ХХ века, раскрываются их художе-

ственные, жанровые, тематико-идейные особен-

ности. Анализируется композиция, сюжет, си-

стема образов романов, написанных на истори-

ческую тему, дается объективная оценка. 

BD OC HP 3223 Historical prose 

of the twentieth 

century 

Within the framework of this discipline, prose 

works published in the second half of the twentieth 

century are analyzed, their artistic, genre, thematic 

and ideological features are revealed. The composi-

tion, plot, and image system of novels written on a 

historical theme are analyzed, and an objective as-

sessment is given. 

КП 

ЖООК   

 

КА 4302 ХХ ғасырдың ІІ-

жартысындағы 

қазақ әдебиеті 

ХХ ғасырдың ІІ-жартысындағы қазақ әдебиеті 

(1941-2000) қазақ елі үшін ғана емес, адамзат 

қоғамы үшін де санаға сансыз ӛзгерістер, 

сілкіністер алып келген кезең болғандығын 

танытады. Пән аясында ақын-жазушылар 

шығармаларының туу тарихы, тақырыбы мен 

идеясы қарастырылады. 

4 7 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ПД ВК 

 

KL 4302 Казахская 

литература ІІ 

половины ХХ 

века  

Казахская литература II-половины ХХ века 

(1941-2000) была периодом, который принес 

бесчисленные изменения, потрясения не только 

для казахов, но и для всего человеческого 

общества. В рамках дисциплины 

рассматриваются история рождения, тема и идея 

произведений поэтов и писателей. 

PD UC KL 4302 Kazakh literature 

of the second half 

of XX centure 

Kazakh literature of the second-half of the twentieth 

century (1941-2000) was a period that brought 

countless changes, shocks not only for Kazakhs, but 

also for the entire human society. Within the 
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framework of the discipline, the history of birth, the 

theme and idea of the works of poets and writers 

are considered. 

КП 

ЖООК   

 

ККАAS 

4303 

Қазiргi қазақ 

әдебиетi және 

әдеби сын 

Бұл пән аясында білім алушылар тәуелсіздіктен 

кейінгі жазылған шығармалармен таныс болады. 

Тәуелсіздіктен кейінгі жазылған тарихи 

романдар мен повестердің ерекшелігін, 

шығармалардағы жаңашылдықтарды ажырату 

және заманауи жазылған шығармаларды 

ӛмірмен байланыстары отырып, кӛркемдік 

жанрлық-тақырыптық, тілдік-стильдік, ғылыми-

танымдық ерекшеліктерін жаңаша талдап, ӛзекті 

мәселелерді айқындауға үйретеді. 

4 7 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ПД ВК 

 

SKLLK 

4303 

Современная 

казахская  

литература и  

литературная 

критика 

В рамках данной дисциплины обучающиеся бу-

дут знакомы с произведениями, написанными 

после обретения независимости. Научатся по-

новому анализировать и выявлять актуальные 

проблемы художественно-жанрово-

тематические, языково-стилевые, научно-

познавательные особенности исторических ро-

манов и повестей после независимости, разли-

чать новшества в произведениях и соотносить 

современно написанные произве-дения с жиз-

нью. 

PD UC MKLLC 

4303 

Modern Kazakh 

literature and 

literary criticism 

Within the framework of this discipline, our 

students will be familiar with the works written 

after independence. They will teach in a new way to 

analyze and identify current problems of artistic, 

genre, thematic, linguistic, stylistic, scientific and 

cognitive features of historical novels and novellas 

after independence, to distinguish innovations in 

works and correlate modernly written works with 

life. 

БП 

ЖООК       

OP 1206 Оқу практикасы Бұл практиканың барысында білім алушылар 

алғашқы кәсіби құзыреттіліктерге ие болады,  

1 2 ON 3 

ON 5 
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 алған теориялық білімдерін бекітеді және 

тереңдетеді, зерттеу қызметінің бастапқы 

дағдыларын қалыптастырады, іскерлік 

корреспонденцияны жүргізуге үйренеді. 

 

БД ВК   UP 1206  Учебная  

практика 

В ходе данной практики обуающиеся приобре-

тают первоначальные профессиональные ком-

петенции, закрепляют и углубляют полученные 

теоретические знания, формируют первоначаль-

ные навыки исследовательской деятельности, 

учатся вести деловую переписку. 

BD UC PTP 1206 Training practice During this practice, students acquire initial profes-

sional competencies, consolidate and deepen their 

theoretical knowledge, form initial research skills, 

and learn to conduct business correspondence. 

 
Ғылым

и-

педаго-

гикалық

/Научно

-

педаго-

гиче-

ский/Sc

ientific 

and 

peda-

gogical 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы қаблетті: 

ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8, ON9, ON10,ON12 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8, ON9, ON10,ON12 

/ Upon successful com-

pletion of the module, 

the student will: 

ON4, ON5, ON6, ON7, 

ON8, ON9, ON10,ON12 

 

БП 

ЖООК       

 

Ped  2211 Педагогика Педагогиканың ғылым мен оқу пәні ретіндегі 

мақсаттары, міндеттері мен тұжырымдамалық 

негіздері анықталған. Педагогикалық білім 

берудің теориялық және әдіснамалық негіздері 

сипатталған. Заманауи педагогтардың кәсіби 

құзыреттілігі анықталған. Білім алушылар 

педагогикадағы тұтас педагогикалық үдерістің 

теориясы мен практикасы, субъектілері, тәрбие 

мен оқыту үдерісінің технологиялық 

негіздерімен танысады. Киберпедагогика негізі, 

педагогтың іс-әрекетер мазмұнындағы 

инновацияларын зерттейді. 

5 4 ON 9 

ON12 

БД ВК   Ped 2211 Педагогика Определены цели, задачи и концептуальные 

основания педагогики как науки и учебного 

предмета. Дана характеристика теоретико-

методологических основ педагогического 

образования. Описаны требования к 

профессиональным компетенциям современного 

педагога. Через изучение теории и практики 

целостного педагогического процесса 
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обучающиеся познакомятся с компонентами, 

субъектами и технологическими аспектами 

воспитания и обучения.Определены основы 

киберпедагогики, инновации в содержании 

деятельности педагога. 

BD UC Ped 2211 Pedagogy The goals, objectives and conceptual foundations of 

pedagogy as a science and an educational subject 

are defined. The characteristic of the theoretical and 

methodological foundations of pedagogical 

education is given. The requirements for the 

professional competencies of a modern pedagogue 

are described. Through the studying of the theory 

and practice of the holistic pedagogical process, 

learners will get acquainted with the components, 

subjects and technological aspects of education and 

learning. The fundamentals of cyber pedagogy, 

innovations in the content of the teacher's activity 

are determined. 

БП 

ЖООК       

 

ZhSTZhA 

3212 

Жастар саясаты 

және тәрбие 

жұмысының 

әдістемесі 

ҚР жастар саясаты. Жастар ұйымдары. Білім, 

отбасы, жұмыспен қамту және шығармашылық 

бастамалардағы жастар бағдарламалары. Шет 

елдердегі жастар саясаты. Жастар бастамаларын 

дамыту бойынша іс-шаралар. Тәрбие жұмысының 

негізгі әдістері, тәсілдері, құралдары мен бағыттары. 

Тәрбие жүйесі тұтас педагогикалық процестің бӛлігі 

ретінде 

5 5 ON 9 

ON12 

 

БД ВК   MPMVR 

3212 

Молодежная  

политика и  

методика  

воспитательной 

работы 

Молодежная политика в РК. Молодежные програм-

мы в сфере образования, трудоустройства, семьи, 

творчества. Молодежная политика в зарубежных 

странах. Деятельность по развитию молодежных 

инициатив. Основные методы, приемы, средства и 

направления воспитательной работы. Воспитатель-

ная система как часть целостного педагогического 

процесса. 

BD UC YuPTUW 

3212 

Youth Policy and 

Technique for 

Youth policy in the RK. Youth organizations. Youth 

programs in educational, family, employment and crea-
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Upbringing Work tive spheres. Youth policy in foreign countries. Activi-

ties for the development of youth initiatives. The main 

methods, techniques, means and directions of education-

al work. The educational system as part of a holistic 

pedagogical process 

КП ТК  

 

КТОА 

3307 

Қазақ тiлiн  

оқыту  

әдiстемесi 

Бұл пән бойынша қазақ тілін оқытудың әдістері 

оқытылады. Оқытудың теориялық мәселелері 

практикалық тұрғыда қарастырылады. Қазақ 

тілін оқыту бойынша қазіргі педагогикалық 

технологиялардың заманауи түрлері 

меңгертіледі. Пәнді оқыту нәтижесінде білім 

алушылар оқытудың жаңа технологияларын 

меңгереді. 

5 5 ON 4 

ON 8 

ON12 

ПД КВ   

 

MPKYa 

3307 

Методика  

преподавания 

казахского языка  

По данной дисциплине изучаются методы обу-

чения казахскому языку. Теоретические вопро-

сы обучения рассматриваются в практическом 

контексте. Будут освоены современные педаго-

гические технологии обучения казахскому язы-

ку. В результате изучения дисциплины обучаю-

щиеся осваивают новые технологии обучения. 

PD OC MTK 

3307 

Methods of 

teaching Kazakh 

Methods of teaching the Kazakh language are 

studied in this discipline. Theoretical issues of 

training are considered in a practical context. 

Modern pedagogical technologies of teaching the 

Kazakh language will be mastered. As a result of 

studying the discipline, students master new 

learning technologies. 

КП ТК  

 

ZhIAUN 

3307 

Жобалау  

іс-әрекетін 

ұйымдастыру 

негіздері 

Пән білім алушыларды ғылыми ізденістерді 

жүргізудің, жобалық қызметті ұйымдастырудың 

негізгі ережелерімен таныстырады. Курс аясында 

олар ғылыми-зерттеу жұмысының негізгі 

ұғымдарымен, ғылыми зерттеушінің мәдениетімен 

танысады, ғылыми қызметтің практикалық 

дағдыларын дамытады, ғылыми жұмысты жүргізу 

үшін қашықтықтық мүмкіндіктерді пайдаланады. 

5 5 ON 5 

ON 7 

ON10 

ПД КВ   OOPD Основы  Дисциплина знакомит обучающихся с основными 
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 3307 организации  

проектной  

деятельности 

правилами ведения научных поисков,организации 

проектной деятельности.В рамках изучения курса, 

обучающиеся знакомятся с основными понятиями 

научно-исследовательской работы, культурой 

научного исследователя, вырабатывают 

практические навыки научной деятельности, 

использования дистан-ционныхвозможностей для 

проведения научной работы. 

PD OC BOPW 

3307 

Basics of  

Organization of  

Project Work 

The discipline introduces students to the basic rules of 

conducting scientific research, organizing project activi-

ties. As part of the course, students get acquainted with 

the basic concepts of research work, the culture of a sci-

entific researcher, develop practical skills of scientific 

activity, the use of remote opportunities for scientific 

work. 

КП ТК  

 

КАОА 

3308 

Қазақ әдебиетiн 

оқыту әдiстемесi 

«Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» пәнін оқу 

арқылы білім алушылар әдебиет пәнін 

оқытудың ӛзіндік ерекшеліктерімен, заманауи 

талапқа сай оқыту технологиясының теориялық-

методологиялық негіздерімен жан-жақты 

танысуға мүмкіндік алады. Болашақ әдебиетші 

кәсіби шеберлігі мен адамдық, азаматтық 

тұлғасына қойылатын талаптарды бойға 

сіңірген, сондай-ақ қашықтан білім беру 

технологияларын қолдана алатын маман 

болады. 

5 6 ON 4 

ON 8 

ON12 

 

ПД КВ   

 

MPKL 

3308 

Методика  

преподавания 

казахской 

 литературы  

Посредством изучения дисциплины "Методика 

преподавания казахской литературы" 

обучающиеся получают возможность 

всесторонне ознакомиться со спецификой 

преподавания литературы, теоретико-

методологическими основами современной 

технологии обучения. Будущий литератор 

станет профессионалом, прививающим 

профессиональные навыки и требования к 

человеческой, гражданской личности, а также 
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умеющим применять дистанционные 

образовательные технологии. 

PD OC MTKL 

3308 

Methods of  

teaching Kazakh  

literature 

By studying the discipline "methods of teaching 

Kazakh literature", students have the opportunity to 

thoroughly familiarize themselves with the specifics 

of teaching literature, theoretical and 

methodological foundations of modern teaching 

technology. The future writer will become a 

professional who instills professional skills and 

requirements for a human, civil personality, as well 

as those who are able to apply distance educational 

technologies. 

КП ТК  

 

GMTN 

3308 

Ғылыми  мәтінді 

талдау негіздері 

Курс сӛйлемді, абзацты семантикалық талдауға, 

мәтінге жоспар құруға, тезистің әдістері мен 

тәсілдеріне, конспект жасауға, мәтін ақпаратын 

қалпына келтіруге арналған тіректерді қолдануға 

үйретеді. Абзацтағы сӛйлемдердің байланыс 

түрлерімен, ғылыми мәтінде ұсыну тәсілдерімен 

таныстырады. Мәтіннің фрагменттеріне 

семантикалық талдау жасауға, ғылыми және 

танымал ғылыми мәтіннің тақырыптарын 

ажыратуға, ӛз мәтінін жазуға үйретеді. 

5 6 ON 5 

ON 7 

ON10 
 

 

 

 

 

ПД КВ   

 

OANT 

3308 

Основы анализа 

научного текста 

Курс обучает смысловому анализу предложения, 

абзаца, составлению плана к тексту, методам и при-

емам тезирования, конспектирования, использова-

нию опор для восстановления информации текста. 

Знакомит с типами связи предложений в абзаце, со 

способами изложения в научном тексте. Учит делать 

смысловой анализ фрагментов текста, различать за-

головки научного и научно-популярного текста, пи-

сать собственный текст. 

PD OC FSTA3308 Fundamentals of 

scientific text 

analysis 

The course teaches semantic analysis of a sentence, par-

agraph, drawing up a plan for the text, methods and 

techniques of abstracting, taking notes, using supports to 

restore the information of the text. Introduces the types 

of communication of sentences in a paragraph, with the 

ways of presentation in a scientific text. It teaches you to 
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make semantic analysis of text fragments, distinguish 

between scientific and popular science text titles, and 

write your own text. 

БП 

ЖООК       

 

PP 4213 

 

Педагогикалық 

практика 

Жалпы ғылыми,  мәдениеттанушылық, 

психологиялық-педагогикалық, әдістемелік 

және арнайы пәндер бойынша алған білімдерін 

бекітеді және тереңдетеді, сонымен қатар 

теориялық білімдері негізінде педагогикалық 

дағдылар мен құзыреттіліктерді 

қалыптастырады. 

5 8 ON 4 

ON 8 

ON12 

БД ВК   PP 4213 Педагогическая 

практика 

Закрепляет и углубляет полученные знания по 

общенаучным, культурологическим, психолого-

педагогическим, методическим и специальным 

дисциплинам, а также формирует педагогиче-

ские навыки и компетенции на основе теорети-

ческих знаний. 

BD UC PP 4213 Pedagogical  

Practice 

Strengthens and deepens the acquired knowledge in 

General professional, cultural, psychological and 

pedagogical, methodological and special 

disciplines, as well as forms pedagogical skills and 

competencies based on theoretical knowledge. 

  КП 

ЖООК   

 

OP 4305 Ӛндірістік  

практика 

Бұл тәжірибе алынған теориялық білімді кәсіби 

қызметте пайдалану дағдыларын дамытады, білім 

алушы мәтін фрагменттеріне семантикалық талдау 

жасауды үйренеді, ғылыми қызметтің практикалық 

дағдыларын, ғылыми-кӛпшілік, оқу рефератын жазу 

дағдыларын дамытады. 

8 8 ON 4 

ON 6 

ON 8 

 ПД ВК 

 

PP 4305 Производствен-

ная практика  

Данная практика прививает навыки использования 

полученных теоретических знаний в профессио-

нальной деятельности, обучающийся учится делать 

смысловой анализ фрагментов текста, вырабатывает 

практические навыки научной деятельности, навыки 

написания научно-популярного, учебного реферата. 

PD UC SP 4305 Specialized 

practice 

This practice instills the skills of using the acquired 

theoretical knowledge in professional activity, the 

student learns to make a semantic analysis of text 
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fragments, develops practical skills of scientific activity, 

skills of writing a popular scientific, educational 

abstract. 

Қосымша білім беру бағдарламалары (Minor)/Дополнительные образовательные программы(Minor)/ 

  БП ТК 

/БД КВ 

/BD OC 

3219 Пән 1/ 

Дисциплина 1 

 5 5  

БП ТК 

/БД КВ 

/BD OC 

3220 Пән 2/ 

Дисциплина 2 

 5 5  

БП ТК 

/БД КВ 

/BD OC 

3221 Пән 3/ 

Дисциплина 3 

 5 6  

БП ТК 

/БД КВ 

/BD OC 

3222 Пән 4/ 

Дисциплина 4 

 5 6  

Де-

нешы

нықт

ыру/  

Фи-

зиче-

ская 

куль-

тура/  

Physi

calCul

ture 

 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білімалушы қаблетті: 

ЖК12 

 

/ После успешного за-

вершения модуля обу-

чающийся будет: 

ОК 12 

 

/ Upon successful com-

pletion of the module, the 

student will: 

GC 12 ЖБП МК 

ЖБП 

МК 

DSh 

1106   

(1-4)                                                                                                        

Дене 

шынықтыру 

Пән кәсіби қызметке дайындалу үшін 

денсаулықты сақтау, нығайтуды қамтамасыз 

ететін дене шынықтыру құралдары мен 

әдістерін мақсатты түрде қолдануға үйретеді; 

физикалық жүктемені, жүйке-психикалық 

стрессті және болашақ еңбек әрекетіндегі 

қолайсыз факторларды тұрақты түрде 

ауыстыруға ынталандырады. 

8 1-4 ЖК 12 

ООД 

ОК 

 

FK 1106 

(1-4)                                                                                                                

Физическая 

культура 

 Дисциплина учит целенаправленно использо-

вать средства и методы физической культуры, 

обеспечивающие сохранение, укрепление здо-

ровья для подготовки к профессиональной дея-

тельности; к стойкому перенесению физических 

нагрузок, нервно-психических напряжений и 

неблагоприятных факторов в будущей трудовой 

деятельности. 

GED 

MC 

PhС 

1106 (1-

4) 

Physical Culture The discipline teaches to purposefully use the 

means and methods of physical culture, ensuring 

the preservation, strengthening of health in order to 

prepare for professional activity; to persistent trans-
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fer of physical exertion, neuropsychic stress and 

adverse factors in future labor activity. 

  ҚА  Дипломдық 

жұмысты 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тапсыру 

 12 8 ON 7 

ON 8 

ON10 

ON12 

ИА  Написание и  

защита диплом-

ной работы 

(проекта) или  

подготовка  и 

сдача комплекс-

ного  экзамена    

 

FA  Writing and  

Defense of the 

Diploma Work 

(Project) or  

Preparation and 

Delivery of the 

Comprehensive 

Exam 

 

      240   
 


