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ӘЗІРЛЕУШІЛЕР/ РАЗРАБОТЧИКИ// DEVELOPERS: 

 

23.10.2020 жылы  Ӛ. Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институты 

директоры Р.Бекмагамбетов  бекіткен академиялық комитет әзірледі / 

Разработано академическим комитетом, утвержденным  директором 

педагогического института имени  

У. Султангазина Р.Бекмагамбетовым от 23.10.2020 года / Developed by the 

academic committee approved by the director of the U. Sultangazin Pedagogical 

Institute R.Bekmagambetov on 23.10.2020 

 

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED: 

Шетел филологиясы кафедра отырысында қарастырылды, 29.03.2021 ж.  № 3 

хаттама 

Рассмотрена на заседании  кафедры инострранной филологии, протокол № 3 от 

29.03.2021  г. 

Considered at a meeting of the department,protocol No. 3 dated 29.03.2021 у. 

 

Ӛ. Сұлтанғазин атындағы педагогикалық институттың әдістемелік 

комиссиясында талқыланды, 2021 ж.  30.03.  № 3 хаттама 

Обсуждена на заседании методической комиссий педагогического института 

имени  

У. Султангазина протокол № 3 от 30.03.2021 г.  

Discussed at a meeting of the methodological commissions of the Рedagogical 

Institute named after U. Sultangazin,protocol No. 3 dated 30.03.  2021y. 

 

Оқу әдістемелік кеңесінің шешімімен ұсынылды, 2021 ж.  20.04. № 4 хаттама 

Рекомендована решением Учебно-методического совета, протокол № 4  

от20.04..2021 г. 

Recommended by the decision of the Educational and Methodological Council, 

Protocol No. 4 dated 20.04.2021y. 
 

 

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);  

- Әлеуметтік әріптестік пен әлеуметтік және еңбек қатынастарын реттеу 

жӛніндегі республикалық үш жақты комиссияның 2016 жылғы 16 наурыздағы 

бекітілген Ұлттық біліктілік шеңбері; 

- "Білім" саласының салалық біліктілік шеңбері білім және ғылым саласында. 

Әлеуметтік әріптестік және әлеуметтік-еңбек қатынастарын реттеу жӛніндегі 

салалық комиссияның 2019 жылғы "27" қарашадағы № 3 хаттамасымен 

бекітілген 

 



Разработана  на основании следующих документов: 

- ГОСО всех уровней образования, утверждено приказом Министра образова-

ния и науки Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 604 (с изменени-

ями и дополнениями от 05.05.2020г.); 

- Национальная рамка квалификаций, утвержденная протоколом от 16 марта 

2016 года Республиканской трехсторонней комиссией по социальному партнер-

ству и регулированию социальных и трудовых отношений; 

- Отраслевая рамка квалификаций сферы «Образование». Утверждена протоко-

лом от № 3 от «27» ноября 2019 года Отраслевой комиссией по социальному 

партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений 

в сфере образования и науки. 

 

        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; 

- Sectoral Qualifications Framework of the "Education" sphere. Approved by the 

Minutes № 3 dated "27" November 2019 of the Branch Commission on social 

partnership and regulation of social and labor relations 

in the sphere of education and science. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

6В02303 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) / 

Иностранная филология (английский язык) / 

Foreign Philology (English) 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

6В02 Ӛнер және гуманитарлық ғылымдар /  

6В02 Искусство и гуманитарные науки/ 

6В02 Arts and Humanities 

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/ Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

6В023 Тілдер және әдебиет /  

6В023 Языки и литература/  

6В023 Languages and Literature 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы / Действующая / Acting 

 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ 6/МСКО 6 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 

NQF level 

ҰБШ 6/НРК 6 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ 6 (6.1)/ОРК 6 (6.1) 

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі / Очное  / Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

4 жыл / 4 года / 4 years 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction  

қазақ, ағылшын және орыс / 

казахский, английский и русский /  
Kazakh, English and Russian 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/ Loan vol-

ume 

Академиялық кредит/  

Академических кредитов 240/  
Academic credits 240 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты / Цель образовательной программы /  
The purpose of the educational program 

Білім беру қызметі үшін, сондай-ақ экономика, бизнес, іскерлік әкімшілендіру саласында мем-

лекеттік және екі шетел тілін меңгерген, мәдениетаралық құзырет пен іскерлік әкімшілендіру 



дағдыларына ие маманды даярлау. Бұл бағдарлама, сондай-ақ жалпы кәсіби аударма құзы-

реттілін қалыптастыруға бағытталған. 

Подготовка специалиста для образовательной деятельности, а также аналитической в сфере эко-

номики, бизнеса, делового администрирования, владеющего государственным и двумя ино-

странными языками, обладающего межкультурной компетенцией и навыками делового админи-

стрирования. Данная программа нацелена также на формирование общепрофессиональных пе-

реводческих компетенций. 

Preparation of a specialist for educational activities, as well as analytical in the field of economics, busi-

ness, business administration, who speaks the state and two foreign languages, has intercultural compe-

tence and business administration skills. This program is also aimed at developing general professional 

translation competencies. 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

«6В02303 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі  

бакалавры 

Бакалавр языкознания по образовательной программе «6В02303 Иностранная филология 

(английский язык)» 

Bachelor of Linguistics in the educational program "6В02303 Foreign Philology (English)" 

Маман лауазымдарының тізбесі/ Перечень должностей по ОП/ List of positions on OP 

Оқытушы, мұғалім, редактор, редактор, аудармашы, референт, тіл ғылымы, білім беру сала-

сындағы маман 

Преподаватель, учитель, редактор, секретарь-референт, переводчик, специалист в области линг-

вистики, образования. 

Lecturer, teacher, editor, administrative assistant, translator, specialist in the field of linguistics, educa-

tion. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

орта білім беретін оқу орындары: гимназиялар мен лицейлер, орта кәсіптік оқу орындары, 

бейінді ғылыми ұйымдар, кітапханалар, мәдениет ұйымдары, тиісті бейіндегі ғылыми ұйымдар, 

мәдениет мекемелері, халықаралық ұйымдар; ақпараттық-талдау қызметтері. 

учебные заведения среднего образования: гимназии и лицеи, средние профессиональные учеб-

ные заведения, профильные научные организации, библиотеки, организации культуры, научные 

организации соответствующего профиля, учреждения культуры, международные организации; 

информационно-аналитические службы. 

educational institutions of secondary education: gymnasiums and lyceums, secondary vocational educa-

tional institutions, specialized scientific organizations, libraries, cultural organizations, scientific organi-

zations of the corresponding profile, cultural institutions, international organizations; information and 

analytical services. 

Кәсіби қызмет түрлері / Виды профессиональной деятельности /  Professional activities 

Кәсіптік қызмет түрлері: 

- білім беру (педагогикалық); 

- ұйымдастырушылық-басқарушылық қызмет; 

- ғылыми-зерттеу; 

- шет тілдерін практикалық меңгеру негізінде фундаменталды лингвистикалық және әдеби-

еттанулық білімді қолдануды талап ететін кәсіби қызметтің басқа түрлері. 

Видами профессиональной деятельности могут быть: 

- образовательная (педагогическая); 

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- другие виды профессиональной деятельности, требующие применения фундаментальных 

лингвистических и литературоведческих знаний на базе практического владения иностран-

ными языками. 
The types of professional activity: 



- educational (pedagogical); 

- organizational and managerial; 

- research; 

- other types of professional activities requiring the use of fundamental linguistic and literary 

knowledge based on practical knowledge of foreign languages. 

Кәсіби қызметінің функциялары / Функции профессиональной деятельности / 

 Functions of professional activity 

- Шет тілдерін оқыту; 

- іскерлік құжаттаманы, оның ішінде шет тілдерінде жүргізу; 

- құжаттама сараптамасы, 

- мәтіндерге, оның ішінде шет тілдерінде рефераттау және редакциялау; 

- филолог-аудармашының функцияларын орындау; 

- материалдарды, құжаттарды баспаға дайындау, БАҚ-та жариялау; 

- шет тілдерін оқыту; 

- халықаралық ұйымдарда референт ретінде жұмыс істеу. 

- Преподавание иностранных языков; 

- ведение деловой документации, в том числе на иностранных языках; 

- аналитика документации, 

- реферирование и редактирование текстов, в том числе на иностранных языках; 

- выполнение функций филолога-переводчика; 

- подготовка материалов, документации к изданию, опубликованию в СМИ; 

- преподавание иностранных языков; 

- работа в качестве референта в международных организациях. 

- Foreign languages teaching; 

- business documentation management, including in foreign languages; 

- documentation analytics, 

- annotation and editing of texts, including in foreign languages; 

- performing the functions of a philologist-translator; 

- preparation of materials, documentation for publication, publication in the media; 

- teaching foreign languages; 

- work as an assistant in international organizations. 

Жалпы қабілеттері / Общие  компетенции / General competences  

Оқу бағдарламасын сәтті аяқтағаннан кейін білім алушы қаблетті 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.  

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 занания 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.  

GC 1 to 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 his-

torical 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 communica-

tion; 

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 10 synthesize 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 prob-

lems 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 

ON1 осы саладағы ең озық білім элементтерін қоса алғанда, мемлекеттік және екі шет тілдерін 

меңгеруді талап ететін кәсіби қызмет саласындағы білім мен дағдыларды кӛрсету; 



ON2 коммуникативтік құзыреттіліктің барлық кешені құрамында мәдениетаралық 

коммуникация құралы ретінде шетел тілдерін меңгеру; 

ON 3 білім беру ұйымдарында, коммерциялық құрылымдарда, халықаралық қатынастар 

саласында және т. б. педагогикалық, Талдамалық, әкімшілік қызметті жүзеге асыру үшін кәсіби 

деңгейде ағылшын және екінші шет тілдерін меңгеру; 

ON4 лингвистика саласындағы теориялық және практикалық білімді кәсіби деңгейде қолдану; 

ON5 шет тілдерін, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды оқыту 

әдістемесін меңгеру; 

ON6 қолданбалы мақсаттар үшін Лингвистика және аударма-жүргізу саласындағы ақпаратты 

жинауды және түсіндіруді жүзеге асыру; 

ON 7 лингвистикалық және әдебиеттанулық талдаудың әдістері мен тәсілдерін қолдану; 

ON 8 білімді тереңдету және магистратура мен докторантурада оқуды жалғастыру, сондай-ақ 

одан әрі ӛз бетінше оқу үшін қажетті дағдыларды дамыту; 

ON 9 оқытылатын тілдердің әдебиеттану, сондай-ақ классикалық әдебиет саласындағы 

білімдерін кӛрсету және орта мектепте оқыту әдістемелерін меңгеру; 

ON 10 түрлі салаларда білім беру, ұйымдастыру - басқару қызметін жүзеге асыру; аналитикалық 

қызметті жүзеге асыру; 

ON 11 академиялық ағылшын тілін, эссе, ғылыми мақалалар жазу, мәтіндерді рефераттау және 

түсіндіру дағдыларын меңгеру; 

ON 12 ӛзге тілді материалды түсіндіру, стилистикалық талдау, іскерлік құжаттаманы жасау, 

сондай-ақ іскерлік салада ауызша және жазбаша коммуникацияны жүзеге асыру дағдыларын 

меңгеру; 

ON 13 шет тілдерінде елтану, лингвострантану, кӛркемдік, ақпараттық сипаттағы мәтіндерді 

түсіндіру білімдері мен дағдыларын меңгеру. 

ON1 демонстрировать знания и умения в области профессиональной деятельности, требующей 

владения государственным и двумя иностранными языками, включая элементы наиболее 

передовых знаний в этой области; 

ON2 владеть иностранными языками как средством межкультурной коммуникации в составе 

всего комплекса коммуникативной компетенции; 

ON3 владеть английским и вторым иностранным языком на профессиональном уровне для 

осуществления педагогической, аналитической, административной деятельности в организациях 

образования, коммерческих структурах, в сфере международных отношений  и т.д 

ON4 применять  теоретические и практические знания  в области лингвистики на 

профессиональном уровне;  

ON5 владеть методикой  преподавания иностранных языков, в том числе информационно-

коммуникационными технологиями; 

ON6 осуществлять сбор и интерпретацию информации в области лингвистики и 

переводоведения для прикладных целей; 

ON7 применять методы и приемы лингвистического и литературоведческого анализа; 

ON8 развивать навыки, необходимые для  углубления знаний и продолжения обучения в 

магистратуре и докторантуре, а также дальнейшего самостоятельного обучения; 

ON9 демонстрировать знания в области литературоведения изучаемых языков, а также 

классической литературы и владеть методиками преподавания в средней школе; 

ON10 осуществлять образовательную, организационно - управленческую деятельность в 

различных отраслях; осуществлять аналитическую деятельность. 

ON11 владеть академическим английским языком, навыками написания эссе, научных статей, 

реферирования и интерпретации текстов; 

ON12 владеть навыками интерпретации иноязычного материала, стилистического анализа, 

составления деловой документации, а также осуществления устной и письменной 

коммуникации в деловой сфере; 

ON13 владеть знаниями и  навыками интерпретации текстов страноведческого, 

лингвострановедческого, художественного, информативного характера на иностранных языках. 



ON1 demonstrate knowledge and skills in the field of professional activities that require knowledge of 

the state and two foreign languages, including elements of the most advanced knowledge in this area; 

ON2 to speak foreign languages as a means of intercultural communication as part of the entire range of 

communicative competencies; 

ON 3 to be proficient in English and a second foreign language at a professional level for the 

implementation of pedagogical, analytical, administrative activities in educational organizations, 

commercial structures, in the field of international relations, etc.; 

ON4 to apply theoretical and practical knowledge in the field of linguistics at a professional level; 

ON5 to master the methodology of teaching foreign languages, including information and 

communication technologies; 

ON 6 to collect and interpret information in the field of linguistics and translation for applied purposes; 

ON 7 to apply the methods and techniques of linguistic and literary analysis; 

ON 8 to develop the skills necessary to deepen knowledge and continue education in master's and 

doctoral studies, as well as further independent study; 

ON 9 to demonstrate knowledge in the field of literary studies of the studied languages, as well as 

classical literature and master teaching methods in secondary school; 

ON 10 to carry out educational, organizational and managerial activities in various industries; carry out 

analytical activities; 

ON 11 to possess academic English, skills in writing essays, scientific articles, annotation and 

interpreting texts; 

ON 12 to possess the skills of interpretation of foreign language material, stylistic analysis, preparation 

of business documents, as well as the implementation of oral and written communication in the business 

sphere; 

ON 13 possess the knowledge and skills of interpreting texts of a regional, linguistic, cultural, artistic, 

informative nature in foreign languages. 



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

Модульдің 

атауы/ 

Название 

модуля/ 

Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module learning 

outcomes 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Ц

икл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ)/ 

Cycle, 

compo

nent 

(OK, 

VK, 

KV) 

Пәнде

р 

коды 

/Код 

дис-

ципли

ны/ 

The 

code 

discipl

ines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief description of 

the discipline 

Креди

ттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов/ 

Numb

er of 

credits 

 

Се-

мест

р/ 

Seme

ster 

Қалыптас

атын 

компетен

циялар 

(кодттар

ы)/Форм

ируемые 

компетен

ции 

(коды)/ 

Formed 

competen

cies 

(codes) 

Тарихи-

философи-

ялық білім 

беру және 

рухани 

жаңғыру 

модулі/    

Модуль 

историко-

философск

их знаний 

и 

духовной 

модерниза

ции/ 

Module of 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қабілетті: 

 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  

 

/ 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 

 

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 1 ЖК 1; 

ЖК 2 

ООД 

ОК 

SIK  

1101 

 

Современная  

история   

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические знания 

об основных этапах истории современного Казах-

стана; направляет внимание обучающихся на про-

блемы становления и развития государственности и 

историко-культурных процессов. 

OOD 

OK 

Contemprorary 

History of 

Kazakhstan 

The discipline provides objective historical knowledge 

about the main stages of the history of modern Kazakh-

stan; directs the attention of students to the problems of 

the formation and development of statehood and histori-

cal and cultural processes. 

ЖБП Fil Философия Пән білім алушыларда болашақ кәсіби іс-әрекет 5 1 ЖК 3;  



historical 

and philo-

sophical 

knowledge 

and spiritu-

al moderni-

zation 

МК 1102 контекстінде философия туралы, оның негізгі 

бӛлімдері, мәселелері және оларды зерттеу әдістері 

туралы түсініктерді қалыптастырады.  Пән аясында 

студенттер философияның қоғамдық сананы 

жаңғыртудағы рӛлін түсіну және қазіргі заманның 

жаһандық мәселелерін шешу контекстінде 

философиялық-дүниетанымдық және әдіснамалық 

мәдениеттің негіздерін зерттейді. 

 

  ЖК 8 

ООД 

ОК 

Fil 

1102 

Философия Дисциплина формирует у обучающихся целостное 

представление о философии как особой форме по-

знания мира, об основных ее разделах, проблемах и 

методах их изучения в контексте будущей профес-

сиональной деятельности.  В рамках дисциплины 

студенты изучат основы философско-

мировоззренческой и методологической культуры в 

контексте понимания роли философии в модерниза-

ции общественного сознания и решении глобальных 

задач современности.  

OOD 

MK 

Philosophy The discipline forms students' holistic understanding of 

philosophy as a special form of understanding the world, 

its main sections, problems and methods of studying 

them in the context of future professional activities. As 

part of the discipline, students will study the basics of 

philosophical, worldview and methodological culture in 

the context of understanding the role of philosophy in 

modernizing public consciousness and solving global 

problems of our time. 

ЖБП 

ТК 

КSZh

KMN 

1109 

Құқық және 

сыбайлас 

жемқорлыққа 

қарсы мәдениет 

негіздері 

Пәнді оқу заңнамалық нормалардың рӛлі туралы 

жалпы түсінік беретін құқықтың негізгі 

салаларының мәселелерін қарауға бағытталған, 

сондай-ақ білім алушылардың сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы дүниетанымы мен құқықтық 

мәдениетін қалыптастыруды зерделеуді кӛздейді 

5 2 

 

ЖК 11, 

ЖК 13 

ON 8 

ON 10 

ООД 

КВ 

OPAK 

1109 

Основы права и 

антикоррупци-

Изучение дисциплины направлена на рассмотрение 

вопросов основных отраслей права, которые дают 



онной культуры общее представление о роли законодательных норм, 

а также предусматривает изучение формирования 

антикоррупционного мировоззрения и правовой 

культуры обучающихся 

OOD 

CC 

BLACC 

1109 

Basics of Law 

and Anti-

Corruption Cul-

ture 

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 learners 

ЖБП 

МК 

ETK 

1109 

Экология және 

тіршілік 

қауіпсіздігі 

Пән экологиялық ойлауды және табиғи экожүйелер 

мен техносфералардың жұмысында қауіпті, тӛтенше 

жағдайлардың алдын алу қабілетін қалыптастырады 

  ЖК 6 

ON 8 

ON10 

ООД 

КВ 

EBZh 

1109 

Экология и  

безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

Дисциплина формирует экозащитное мышление и 

способность предупреждения опасных и чрезвычай-

ных ситуаций в функционировании природных эко-

систем и техносферы 

OOD 

CC 

ELS 

1109 

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 techno-

sphere 

ЖБП 

MK 

EKN 

1109 

Экономика және 

кәсіпкерлік 

негіздері 

Пән экономикалық ойлау тәсілін, бәсекелестік 

ортада кәсіпорындардың табысты кәсіпкерлік 

қызметін ұйымдастырудың теориялық және 

практикалық дағдыларын қалыптастырады 

  ЖК 11 

ON 8 

ON10 

ООД 

КВ 

OEP 

1109 

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 

OOD 

CC 

BEB 

1109 

Basics of  

economics and 

business 

The discipline forms an economic way of thinking, theo-

retical and practical skills in organizing successful en-

trepreneurial activities of enterprises in a competitive 

environment 

ЖБП 

МК 

KN 

1109 

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 

  ЖК 13 

ON 8 

ON 10 



тиімді басқарудың әдістемесі мен практикасын 

игереді 

ООД 

КВ 

OL 

1109 

Основы  

лидерства 

  

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 

1109 

Basics of 

Leadership 

When studying this discipline, learners 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 

ЖБП 

МК 

ASM 

1106 

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 2 ЖК 9, 

ЖК 10 

 

Psi 

1107 

 

Психология Пән студенттердің әлеуметтік –гуманитарлық кӛзқа-

расын қалыптастыруға бағытталған, «Болашаққа 

кӛзқарас: қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік 

бағдарламасымен байланысты. Пән тұлға психоло-

гиясы, ӛзін-ӛзі реттеу психологиясы, ӛмірдің мәні 

мен кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау психологиясы, сондай-ақ 

тұлғааралық қарым-қатынас психологиясындағы 

негізгі түсініктерді қамтиды. 

ООД 

ОК 

 

SPC 

1106 

Социология,  

Политология,  

Культурология 

Дисциплины модуля формируют социально-

гуманитарное мировоззрение обучающихся в кон-

тексте решения задач модернизации общественного 

сознания, определенных государственной програм-

мой «Взгляд в будущее: модернизация общественно-

го сознания». 

   

Psi  

1107 

Психология  Дисциплина направлена на формирование социаль-

но-гуманитарного мировоззрения студентов, связана 

с государственной программой «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания». Дисципли-



на включает в себя основные понятия по психологии 

личности, психологии саморегуляции, психологии 

смысла жизни и профессионального самоопределе-

ния, а также психологии межличностного общения 

OOD 

MK 

SPC 

1106 

Sociology, 

Political science, 

Culturology 

The disciplines of the module form the social and hu-

manitarian outlook of students in the context of solving 

the problems of modernization of public consciousness, 

determined by the state program "Looking into the fu-

ture: modernization of public consciousness". 

Psi  

1107 

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: moderniza-

tion of public consciousness." The discipline includes 

basic concepts in personality psychology, psychology of 

self-regulation, psychology of the meaning of life and 

professional self-determination, as well as the psycholo-

gy of interpersonal communication 

Тіл 

модулі/ 

Языковой 

модуль/ 

Language 

module 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қабілетті: 

ЖК 4, ЖК 5,  ON 1, ON 2, 

ON 3, ON 4,  ON 5, ON 6 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 4, ОК 5,  ON 1, ON 2, 

ON 3, ON 4,  ON 5, ON 6 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

GC 4, GC 5,  ON 1, ON 2, 

ON 3, ON 4,  ON 5, ON 6 

ЖБП 

МК 

K(O)T 

1103 

(1,2) 

Қазақ (орыс) тілі Пән қазақ тілін шет тілі ретінде білім алушыларга 

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)Y

a 1103 

(1,2) 

Казахский (рус-

ский) язык 

 

Дисциплина обеспечивает качественное  усвоение 

казахского языка как средства социального, меж-

культурного, профессионального общения через 

формирование коммуникативных компетенций всех 

уровней использования языка для изучающих казах-

ский язык как иностранный. 

OOD 

MK 

K(R)L

a 1103 

(1,2) 

Kazakh (Russian) 

language 

The discipline provides high-quality mastering of the 

Kazakh language as a means of social, intercultural, pro-

fessional communication through the formation of 

communicative competencies at all levels of language 

use for students of Kazakh as a foreign language. 
БП 

ЖООК 
AIZH   

2201 

Академиялық 

іскерлік хат  

Бұл пән білімалушыларға ғылыми дерекқорлардан 

ақпараттар іздеуге, мәтіндерді талдау мен 

3 3 ЖК 4,  

ЖК 5, 



рефераттауға, академиялық жазбалардың әр түрлі 

жанрларымен (аннотация, эссе, шолулар, 

аналитикалық шолулар, мақала) жұмыс жасауға 

байланысты кәсіби іс-әрекеттерді жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. 

ON 6 

БД ВК ADP 

2201 

Академическое 

деловое письмо  

Изучение данного курса позволит обучающимся 

осуществлять профессиональную деятельность, свя-

занную с поиском информации в научных базах дан-

ных, анализом и реферированием текстов, работой с 

различными жанрами (аннотации, эссе, отзыв, ре-

цензии, аналитический обзор, статьи) особенностями 

академического письма. 

BD 

UC 

ABW 

2201 

Academic  

Business Writing  

This course allows students to search for information 

from scientific databases, analyze and abstract texts, car-

ry out professional activities related to working with dif-

ferent genres of academic records (annotations, essays, 

reviews, analytical reviews, articles). 
БП 

ЖООК 
KK(O)

T 2203 

Кәсіби қазақ 

(орыс) тілі 

Пәнді оқу барысында кәсіби қызметте қолданылатын 

ұғымдар мен ғылыми кӛзқарастарды терең зерттеуге, 

кәсіби терминдердің мағынасын түсінуге, кәсіби 

лексиканы кеңінен қолдануға, ӛз ойын нақты жеткізе 

білуге баса назар аударылады 

4 4 ЖК 4, 

ЖК 5 

ON 1 

ON 4 

 

БД  

ВК 

PKYa 

2203 

 

Профессиональн

ый казахский 

(русский) язык 

 

При изучении дисциплины основное внимание уде-

ляется глубокому изучению используемых в профес-

сиональной деятельности понятий и научных точек 

зрений, пониманию значений профессиональных 

терминов, обширному использованию профессио-

нальной лексики, умению ясно донести свою мысль 

BD 

UC 

PK(R)L 

2203 

Professional 

Kazakh (Russian) 

language 

The discipline focuses on an in-depth study of concepts 

and scientific viewpoints used in professional activities, 

an understanding of the meaning of professional terms, 

extensive use of professional vocabulary, and the ability 

to communicate clearly 
БП 

ЖООК 
KBShT 

3204 

Кәсіби 

бағытталған шет 

тілі  

Пән білім алушылардың таңдаған бағытына сәйкес 

және кәсіби тапсырмаларды шешу үшін практикалық 

қызметті жүзеге асыру үшін қажетті жалпы мәдени, 

4  5 ЖК 4, 

ЖК 5 

ON 1 



кәсіптік және лингвистикалық құзыреттерді 

қалыптастырады және жетілдіреді 

ON 2 

ON 3 

БД 

ВК 

POIYa 

3204 

 

Профессиональ 

но-

ориентированны

й иностранный 

язык 

 

Дисциплина формирует и развивает общекультурные, 

профессиональные и лингвистические компетенции в 

соответствии с выбранным направлением обучаю-

щихся и необходимые для осуществления практиче-

ской деятельности по решению профессиональных 

задач  

BD 

UC 

POFL 

3204 

Professionally-

Oriented Foreign 

Language 

The discipline forms and develops general cultural, pro-

fessional and linguistic competencies in accordance with 

the chosen direction of learners and necessary for the 

implementation of practical activities to solve profession-

al problems 

Жараты-

лыстану- 

ғылыми 

модулі 

Естествен-

но- науч-

ный мо-

дуль 

Natural 

Science and 

Scientific 

Module 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ЖК 6, ЖК 7, ON 5 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 
ОК 6, ОК 7, ON 5 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

GC 6, GC 7, ON 5 

ЖБП/ 

МК 

AKT 

2105 

 

Ақпараттық-

коммуникациял

ық 

технологиялар 

(ағылшын 

тілінде) 

Пән цифрлық коммуникациялық технологиялар 

арқылы ақпаратты іздеу,сақтау, ӛңдеужәне беру 

проце-

стерін,әдістерінсынибағалаужәнеталдауқабілетінқал

ыптастырады 

5 3 ЖК 6, 

ЖК 7 

ООД 

ОК 

IKT 

2105 

 

 

 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(на английском 

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 

2105 

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/Ж

ООК   

ShTO

KT 

3301 

Шетел тілдерін 

оқытудағы  

компьютерлік 

технологиялар   

Осы пән аясында ШТ оқытудың қазіргі заманғы 

әдістемесінің негізгі мәселелері қарастырылады: 

компьютерлік Оқу материалдары оқыту материалы-

ның жаңа түрі ретінде, әлеуметтік желілерде блогтар 

мен беттер жүргізу, ЯИ оқытуда әртүрлі интернет 

платформаларды пайдалану. 

5 6 ON 5 



ПД 

ВК 

 

KTPI

Ya 

3301  

Компьютерные 

технологии в 

преподавании 

ИЯ 

В рамках данной дисциплины рассматривается 

основная проблематика современной методики 

преподавания ИЯ: компьютерные учебные 

материалы как новый вид обучающего материала, 

ведение блогов и страниц в социальных сетях, 

использование различных интернет платформ в 

преподавании ИЯ. 

PD 

UC 

CTLT 

3301 

Computer  

technologies in  

language teaching 

Within the framework of this discipline, the main 

problems of modern methods of teaching foreign 

languages are considered: computer educational 

materials as a new type of teaching material, the use of 

blogs and pages in social networks, the use of various 

Internet platforms in teaching foreign languages. 

Іргелі 

даярлық 

модулі  

 Модуль 

фундамент

альной 

подготовк

и 

Fundament

al Training 

Module 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 5,  ON 7, 

ON 8, ON 13 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5,  ON 7, 

ON 8, ON 13 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 
ON 1, ON 2, ON 3, ON 5,  ON 7, 

ON 8, ON 13 

БП 

ЖOОК 

 

BShТ 

1202                   

Базалық шетел 

тілі  

Бұл пән білім алушылардың мәдениаралық 

қатысымдық құзыреттілігін базалық жеткілікті, 

базалық стандарттылық деңгейінде қалыптастырады. 

Қатысымдық құзыреттілік білім алушылардың 

қалыптасатын білім, дағдылар және жеке 

қасиеттеріне сүйене отырып мәдениаралық деңгейде 

басқа тілдік тілдесімге қабілеті ретінде деп 

түсініледі 

5 1 ON 1 

ON 2 

БД ВК  

 

BIY 

1202                    

Базовый  

иностранный 

язык 

Данная дисциплина формирует межкультурные 

коммуникативные компетенции обучающихся на 

уровне базовой достаточности, базовой стандартно-

сти. Коммуникативная компетенция понимается как 

способность обучающихся к иноязычному общению 

на межкультурном уровне с опорой на формируемые 

у них знания, умения и личностные качества. 

BD 

UC 

BFL 

1202 

Basic foreign 

Language 

This discipline forms intercultural commu-nicative com-

petencies of students at the lev-el of basic sufficiency, 

basic standard. Communicative competence is under-

stood as the ability of students to communicate in a for-

eign language at an intercultural level, based on their 

knowledge, skills and personal qualities. 
БП 

ЖООК 
PG 

1205                

Практикалық 

грамматикасы (1 

Пән заманауи ағылшын тілін тәжірибелік меңгеруге 

қажетті грамматикалық құрылымның маңызды мор-

3 1 ON2 



 деңгейі) фологиялық және синтаксистік ерекшеліктерін 

қарастырады. Пән игерілетін грамматикалық құбы-

лыстардың теориялық базасын, сонымен қатар сӛй-

леудегі грамматикалық құрылымдарды практикалық 

қолдану дағдыларын қалыптастырады. 

БД ВК  

 

PG 

1205                 

Практическая 

грамматика 

(уровень 1) 

Дисциплина рассматривает существенные морфоло-

гические и синтаксические особенности граммати-

ческого строя, необходимые для практического 

овладения современным английским языком. Дис-

циплина формирует теоретическую базу изучаемых 

грамматических явлений, а также навыки практиче-

ского употребления грамматических конструкций в 

речи. 

BD 

UC 

PG 

1205 

Practical grammar 

(level 1) 

The discipline examines the essential morphological and 

syntactic features of the grammatical structure which are 

necessary for the practical mastery of modern English. 

The discipline forms the theoretical basis of the studied 

grammatical phenomena, as well as the skills of the 

practical use of grammatical structures in speech. 
БП 

ЖООК 

 

KF 

1206                 

Классиқалық 

филология  

Қазіргі еуропалық тілдердің морфологиялық және 

лексикалық заңдылықтарының қайнар кӛзі ретінде 

Классикалық тіл (латын) туралы түсінік қалыпта-

стырады, латын мәдени-тілдік ауқымының құбылы-

старымен таныстырады 

5 1 ON 3 

ON 7  

ON 8  

ON 13 

БД ВК  

 

KF 

1206                        

Классическая 

филология 

Формирует представление о классическом языке 

(латинском) как источнике морфологических и 

лексических закономерностей современных 

европейских языков, знакомит с явлениями 

латинского культурно-языкового ареала 

BD 

UC 

CF 

1206 

Classic Philology The course forms knowledge of the classical language 

(Latin) as a source of morphological and lexical patterns 

of modern European languages, introduces the 

phenomena of the Latin cultural and linguistic area 
БП 

ЖООК 

 

BShT 

1207          

Базалық шетел 

тілі (В2)  

Бұл пән студенттердің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастырады. Курс сӛйлеу әрекетінің тыңдалым, 

оқылым, жазылым және айтылым түрлерін одан әрі 

5 2 ON 1 

ON 2 



жетілдіру бойынша қызметін қарастырады. 

БД ВК  

 

BIY 

1207             

Базовый  

иностранный 

язык (В2) 

Данная дисциплина формирует профессиональные 

компетенции студентов. Курс предусматривает ра-

боту над дальнейшим совершенствованием всех ви-

дов речевой деятельности: аудирования, чтения, 

письма и говорения. 

BD 

UC 

BFL 

1207 

Basic foreign 

language (B2) 

This discipline forms the professional competence of 

students. The course provides for work on further im-

provement of all types of speech activity: listen-ing, 

reading, writing and speaking. 
БП 

ЖООК 

 

PG 

1208                

Практикалық 

грамматика  

(2 деңгейі) 

Пән заманауи ағылшын тілін тәжірибелік меңгеруге 

қажетті грамматикалық құрылымның маңызды мор-

фологиялық және синтаксистік ерекшеліктерін 

қарастырады. Пән жазба сӛз және ауызекі тілдегі 

грамматикалық және фонетикалық категорияларды 

дұрыс пайдалану дағдыларын қалыптастырады. 

4 2 ON2 

БД ВК  

 

PG 

1208                

Практическая 

грамматика 

(уровень 2) 

Дисциплина рассматривает существенные 

морфологические и синтаксические особенности 

грамматического строя, необходимые для 

практического овладения современным английским 

языком. Дисциплина формирует навыки 

правильного оперирования грамматическими и 

фонетическими категориями в письменной и устной 

речи. 

BD 

UC 

PG 

1208 

Practical grammar 

(level 2) 

The discipline examines the essential morphological and 

syntactic features of the grammatical structure which are 

necessary for the practical mastery of modern English. 

The discipline forms the skills of correct handling of 

grammatical and phonetic categories in writing and 

speaking.  
БП 

ЖООК 

 

OP 

1209                                                       

Оқу практикасы  

Ол бастапқы кәсіби дағдыларды, алған теориялық 

білімдерін бекіту мен тереңдетуді, таңдалған 

мамандық бойынша қажетті дағдылар мен 

дағдыларды игеруді, болашақ кәсіби іс-әрекет 

туралы идеяларды кеңейтуді қалыптастырады, ӛздік 

жұмысты болжамайды, керісінше болашақ 

1 2 ON 5 



мамандығымен таныстыру және алғашқы ғылыми-

зерттеу дағдыларды қалыптастырады. 

БД ВК  

 

UP 

1209   

Учебная  

практика 

Формирует первичных профессиональных умений и 

навыков, закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний, овладение необходимыми 

навыками и умениями по избранной специальности, 

расширение представлений о будущей 

профессиональной деятельности, предполагает не 

самостоятельную работу, а ознакомление с будущей 

профессией и получение первых навыков 

исследовательской деятельности. 

BD 

UC 

TP 

1209 

Training practice It forms primary professional skills, consolidation and 

deepening of the theoretical knowledge gained, 

mastering the necessary skills and abilities in the chosen 

specialty, expanding ideas about future professional 

activities, does not presuppose independent work, but 

acquaintance with the future profession and obtaining 

the first skills of research activity. 

Кәсіби мо-

дуль / 

Професси-

ональный 

модуль/ 

Professiona

l Module 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қабілетті:  

ЖК 4, ЖК 5, ON 1, ON 2, ON 3, 

ON 4, ON 5, ON 7,  ON 10, ON 

12 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся  

будет: 
ЖК 4, ЖК 5, ON 1, ON 2, ON 3, 

ON 4, ON 5, ON 7,  ON 10, ON 

12 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 
ЖК 4, ЖК 5, ON 1, ON 2, ON 3, 

ON 4, ON 5, ON 7,  ON 10, ON 

12 

ЖБП 

МК 

 

ShT 

2104             

Шетел тілі  Пән екінші деңгейдегі сӛйлеу, оқу, жазу және 

тыңдау саласындағы мәдениетаралық қарым-

қатынас құралы ретінде екінші шет тілінде практи-

калық дағдыларды қалыптастыруға және бекітуге, 

сонымен қатар жалпы коммуникативті мәдениетті 

дамытуға бағытталған Күнделікті байланыстағы 

ЕШТ. 

10 3,4 ЖК 4, 

ЖК 5 

ООД 

ОК  

 

IYa 

2104                

Иностранный 

язык 

 Дисциплина направлена на формирование  и за-

крепление  практических   навыков владения  вто-

рым иностранным языком как средства межкультур-

ного общения  в области  говорения, чтения, письма 

и  аудирования  на базовом уровне , а также   разви-

тие общей  коммуникативной культуры  на ВИЯ  в 

повседневной коммуникации .   

GED 

MC 

FL 

2104 

Foreign Language The discipline is aimed at the formation and consolida-

tion of practical skills in a second foreign language as a 

means of intercultural communication in the field of 

speaking, reading, writing and listening at the basic lev-



el, as well as the development of a general communica-

tive culture in SFL in everyday communication. 
БП 

ЖООК 

 

EShTP

G 

2210 

(1)  

Екінші шетел 

тілінің  

практикалық 

грамматикасы 

Пән аясында екінші шетел тілінің грамматикалық 

құрылымы мен құрылымы туралы негізгі тақы-

рыптар зерттеледі. Пән қарапайым қарым-қатынас 

жағдайында ЕШТ-да жазбаша және ауызша сӛйлеуді 

грамматикалық тұрғыдан дұрыс орындау дағдыла-

рын қалыптастыру мен жетілдіруге бағытталған. 

5 3 ON1, 

ON4 

БД ВК PGVI

Ya 

2210 

(1) 

Практическая 

грамматика 

 второго ИЯ 

(уровень 1) 

В рамках дисциплины изучаются базовые темы о 

грамматическом строе и структуре второго 

иностранного языка . Дисциплина нацелена на 

формирование и совершенствование навыков 

грамматически правильного оформления 

письменной и устной речи на ВИЯ в элементарных 

ситуациях общения. 

BD 

UC 

PGSF

L 2210 

(1) 

Practical grammar 

of the second  

foreign language 

Within the discipline, basic topics about the grammatical 

structure and structure of a second foreign language are 

studied. The discipline is aimed at the formation and 

improvement of the skills of grammatically correct exe-

cution of written and oral speech in SFL in elementary 

communication situations. 

БП 

ЖО 

ОК 

 

 

MKK

MBSh

T 2211      

Мәдениетаралық 

қарым-қатынас 

мәтініндегі  

базалық шетел 

тілі 

Бұл пәнді оқу барысында ауызша және жазбаша сӛй-

леудің практикалық негіздерін қамтамасыз ету 

кӛзделеді.Сонымен қатар білім алушылардың мәде-

ниетаралық, кәсіби, коммуникативті құзыреттілік-

тері келесі тақырыптар бойынша қалыптасады: 

қарым-қатынас, қаржы, медиа кеңістігі. 

5 3 ON 1 

ON 2 

ON 7 

БД ВК BIYa

KMK 

2211 

Базовый  

иностранный 

язык в контексте  

межкультурной 

коммуникации 

В ходе изучения данной дисциплины предполагается 

обеспечение практических основ устной и письмен-

ной речи. Также формируются межкультурные, 

профессиональные, коммуникативные компетенции 

обучающихся по следующим темам:  

взаимоотношения, финансы, медиа-пространство. 

BD 

UC 

BFLCI

C 

2211 

Basic foreign  

language in the 

context of  

In the course of studying this discipline, it is planned to 

provide the practical foundations of oral and written 

speech. Intercultural, professional, communicative com-



intercultural 

communication 

petencies of students are also formed on the following 

topics: relationships, finance, media space. 
БП 

ЖООК 

 

 

ATGP

K 

2212  

Ағылшын тілі 

грамматикасы-

ның  

практикалық 

курсы (жоғары 

деңгейі) 

Бұл курс қазіргі заманғы ағылшын тілін практика-

лық тұрғыдан игеру үшін қажетті грамматикалық 

құрылымның морфологиялық және синтаксистік 

ерекшеліктерін зерттейді және келесі бӛлімдерді 

қамтиды: субъюнктивтік кӛңіл-күй, модальді етістік-

тер, инфинитив, герунд, қатысым. 

5 3 ON1, 

ON2 

БД ВК PKGA

Ya 

2212 

Практический 

курс грамматики 

английского 

языка 

 (продвинутый 

уровень) 

Данный курс рассматривает морфологические и син-

таксические особенности грамматического строя, 

необходимые для практического овладения совре-

менным английским языком и охватывает следую-

щие разделы: сослагательное наклонение, модаль-

ные глаголы, инфинитив, герундий, причастие. 

BD 

UC 

PCEG 

2212 
Practical course 

of English gram-

mar (advanced 

level) 

The discipline is focused on morphological and syntactic 

features of the grammatical structure necessary for the 

practical mastery of modern English and covers the fol-

lowing grammatical aspects: subjunctive mood, modal 

verbs, infinitive, gerund, participle. 
БП 

ЖOОК 
BShT 

2213        

Базалық шет тілі 

(жалғастырмалы 

В2 деңгейі) 

Бұл пән жалпы еуропалық В2 ілгері деңгейіне сәйкес 

тұрақты лексикалық, грамматикалық және фонети-

калық дағдылардың қалыптасуын қамтамасыз ете 

отырып, тілдер мен сӛйлеу дағдыларын одан әрі 

жетілдіру жұмыстарын қарастырады. 

4 4 ON 1 

ON 2 

БД ВК BIYa 

2213          

Базовый  

иностранный 

язык  

(уровень В2-

продвинутый) 

Данная дисциплина предусматривает работу над 

дальнейшим совершенствованием языков и речевых 

умений, обеспечивая формирование устойчивых 

лексических, грамматических и фонетическиех 

навыков в соответствии с общеевропейским уровнем 

В2 - продвинутый. 

BD 

UC 

BFL 

2213 

Basic foreign  

language (level 

B2 advanced) 

This discipline provides for work on the further im-

provement of language and speech competences, the 

formation of stable lexical, grammatical and phonetic 

skills in accordance with the European level B2 - ad-

vanced. 



БП ТК            Tan 

2215      

Тыңдалым   Бұл пән ағылшын тілін есту арқылы түсіну, мәтінді 

тыңдау барысында жазбаларды жүргізу дағдыларын, 

сонымен қатар тыңдалған мәтіндермен жұмыс істеу 

дағдыларын қалыптастырады, сӛздік қорын 

кеңейтеді. Пән дыбыстама фрагментті талдау мен 

тыңдалған мәтіннен баяндама жасау қабілетін  

қалыптастырады. 

5 4 ON2 

БД КВ            Aud 

2215   

Аудирование Дисциплина формирует навыки понимания англий-

ской речи на слух, ведения записей по ходу прослу-

шивания текста, а также навыки работы с прослу-

шанными текстами, расширяет словарный запас. 

Дисциплина формирует способность анализировать 

звучащий фрагмент и делать доклад по прослушан-

ному. 

BD 

EC 

Lis 

2215 

Listening 

The discipline forms the skills of understanding English 

speech by ear, taking notes while listening to the text, as 

well as the skills of working with the listened texts, it 

expands the vocabulary. The discipline forms the ability 

to analyze a sounding fragment and make a report on 

what was heard. 

БП ТК            SMBP 

2215    

Сӛйлеу  

мәдениеті 

бойынша  

практикум 

Бұл пән шетел тілдік қарым-қатынастың коммуника-

тивтік дағдыларын қалыптастырады: сӛйлеу әре-

кетінің түрлері, мәдениетаралық аспектілерді ескере 

отырып, ағылшын тіліндегі диалогтік және моноло-

гиялық сӛйлеу. 

БД КВ            PKRO 

2215          

Практикум по 

культуре  

речевого  

общения 

Формирует коммуникативные навыки иноязычного 

общения: виды речевой деятельности, диалогиче-

скую и монологическую речь на английском языке с 

учетом межкультурных аспектов. 

BD 

EC 

CP 

2215 
Conversational 

practice 

Forms the communicative skills of a foreign language 

speaking, trains English speaking skills in dialogues, 

monologues, forms intercultural competence. 

БП ТК                      EO 

2216                  

Экстенсивті оқу                                    Білім алушылар ағылшын және Америка әдебиетінің 

шынайы шығармаларын оқиды. Білім алушылардың 

назары оның мазмұнына негізделген, ал синтез тал-

дауда басым. Сабақта оқылған шығармалар талқы-

5 4 ON1, 

ON2 



ланады, жазбаша және ауызша тапсырмалар орында-

лады. 

БД КВ Ech 

2216               

Экстенсивное 

чтение                                          

Обучающиеся читают аутентичные произведения 

английской и американской литературы. Внимание 

обучающихся сосредоточено на содержании, а не его 

форме, а синтез преобладает на анализом. На заня-

тии обсуждаются прочитанные произведения, вы-

полняются письменные и устные задания. 

BD 

EC 

ER 

2216 

Extensive reading 

Students read authentic works of English and American 

literature. The attention of students is focused on the 

content, not its form, and the synthesis prevails in the 

analysis. Reads are discussed for the lesson, written and 

oral tasks are performed. 

БП ТК                      DS 

2216                        Диалогты сӛйлеу                                           

 

Ағылшын тілінде диалогтік сӛйлеуді жүргізу дағды-

ларын, мәдениетаралық құзыреттіліктерді қалыпта-

стырады, түпнұсқалық материалда білім алушылар-

дың сӛздік қорын кеңейтеді. 

БД КВ DR 

2216                    Диалогическая 

речь                                          

Формирует навыки ведения диалогической речи на 

английском языке, межкультурные компетенции, 

расширяет словарный запас обучающихся на аутен-

тичном материале. 

BD 

EC 

DS 

2216 Dialogical Speech 

Forms English speaking skills in dialogues, trains inter-

cultural competence, contributes to enlarging the learn-

ers’ vocabulary. 

БП ТК            ZhTB 

2217      

Жалпы тіл білімі                                                        Пән тіл білімінің салаларын қарастырады, тілдік 

материалдарды жан-жақты талдауға, ана тілін терең 

ұғынуға, басқа тілдермен салыстыра білуге үйретеді. 

Шетел тілдері оқытушыларының, 

аудармашылардың, филолог-зерттеушілердің кәсіби 

даярлығын шыңдауға арналған пән. 

5 4 ON1 

ON2 

ON4 

БД КВ            OYa 

2217 

Общее  

языкознание                                                        

Курс охватывает отрасли лингвистики, учит анали-

зировать языковые материалы, дает глубокое пони-

мание родного языка и возможность сопоставления 

его с другими языками. Эта дисциплина предназна-

чена для повышения профессиональной подготовки 

учителей иностранных языков, переводчиков, фило-



логов и исследователей. 

BD 

EC 

GL 

2217 

General 

linguistics 

The coursecovers the branches of linguistics, teaches to 

analyse language materials, gives a deep understanding 

of a native language and the ability to compare it with 

other languages. This discipline is designed to enhance 

the professional training of foreign languages teachers, 

translators, philologists and researchers. 

БП ТК            MLN 

2217     

 

 

Мәтін  

лингвистикасы-

ның негіздері                                                                

Мәтін құраушы категориялар, мәтіндік ақпараттың 

типтік компоненттерін анықтау қабілеті, мәтінді 

кәсіби түсіндіру дағдылары, тілдік қарым-қатынас 

саласындағы кәсіби мәселелерді шешу бойынша 

негізгі ұғымдар туралы білімді қалыптастырады. 

БД КВ            OLT 

2217       

Основы 

лингвистики 

текста 

Формирует знания о базовых концепциях по тексто-

образующим категориям, умению определять ти-

пичные составляющие текстовой информации, 

навыкам профессиональной интерпретации текста, 

решать профессиональные задачи в сфере языковой 

коммуникации 

BD 

EC 

FTL 

2217 

The foundations 

of text linguistics 

Forms knowledge on the basic concepts in text-forming 

categories, the ability to identify typical components of 

text information, skills of professional interpretation of 

text, professional tasks in the field of language commu-

nication 

БП ТК            OTTN 

3218  

 

 

Оқытылатын тіл 

теориясының 

негіздері                               

Осы курс бағдарламасына филологтардың 

(аудармашылардың) кәсіби құзыреттерін қазіргі 

ағылшын тілі жүйесінің қызметін зерттеу негізінде 

қалыптастыруға ықпал ететін бірқатар тақырыптар 

енгізілген. 

3 5 ON1 

ON2 

ON4 

  БД КВ            OTIYa 

3218   Основы теории 

изучаемого 

 языка 

В программу данного курса включен ряд тем, рас-

смотрение которых способствует формированию 

профессиональных компетенций филологов (пере-

водчиков) на основе изучения функционирования 

системы современного английского языка. 

BD 

EC 

TBFL 

3218 

Theoretic Basics 

of Foreign  

language 

The program of this course includes a number of topics, 

the consideration of which contributes to the formation 

of professional competencies of philologists (translators) 



on the basis of studying the functioning of the modern 

English language system. 

БП ТК            LIT 

3218       

 

 

Лингвистикалық 

ілімдер  

тарихы 

Заманауи тілдер мен олардың құбылыстарын тал-

даудың негізгі тіректерін қалыптастыру үшін тіл ту-

ралы әлемдік ғылымның тарихымен, түрлі лингви-

стикалық мектептермен және бағыттармен танысу. 

БД КВ            ILU 

3218   
История  

лингвистических 

учений 

Знакомство с историей мировой науки о языке, с 

различными лингвистическими школами и направ-

лениями для формирования ключевых опор анализа 

современных языков и их феноменов. 

BD 

EC 

HLS 

3218 

History of 

linguistic studies 

The course introduces the facts on the history of the 

world science of language, with various linguistic 

schools and directions for the formation of key founda-

tions of the analysis of modern languages and their  

phenomena. 

  БП ТК            Sti 

3219              

 

 

Стилистика Стилистика әр түрлі коммуникативтік-сӛйлеу 

жағдайларында ағылшын тілін пайдалану ереже-

лерін зерделейді, қарым-қатынастың жеке-жеке 

жағдайында лексикалық, грамм., фонетикалық, мор-

фологиялық және тілдік-қимыл құралдарын таңдау 

және пайдалану қағидаттары мен эффектілерін зерт-

тейді. 

3 5 ON 7 

ON 12 

БД КВ            Sti 

3219 

Стилистика Стилистика изучает правила использования англий-

ского языка в различных коммуникативно-речевых 

ситуациях, исследует принципы и эффект выбора и 

использования лексических., грамм., фонетических, 

морфологических и языковые средств передачи 

мыслей и эмоций в различных условиях общения. 

BD 

EC 

Sty 

3219 

Stylistics 

Stylistics studies the rules of use of English language in 

various communicative-speech situations, explores the 

principles and effect of choosing and using lexic., gram., 

phonetic. Language tools for transmitting thoughts and 

emotions in different conditions of communication. 

ON 2 

ON 4 

БП ТК            MKTP 

3219  

 

Мәдениетаралық 

коммуникация 

теориясы мен 

Пән аясында білім алушылар екі түрлі мәдениет 

ӛкілдерінің қарым-қатынас дағдыларымен танысады. 

Олар ақпарат, мәдени құндылықтар алмасудың 



 практикасы ерекшеліктерін біледі. Сондай-ақ, басқа мәдениетті 

құрметтеуге, оның ӛкілдеріне қызығушылық пен 

тӛзімділік танытуға үйренеді.  

БД КВ            TPMK 

3219   

Теория и  

практика  

межкультурной 

коммуникации 

В рамках дисциплины обучающиеся знакомятся с 

навыками общения представителей двух разных 

культур. Познают особенности обмена информаци-

ей, культурными ценностями. Также учатся уважать 

другую культуру, проявлять интерес и терпимость к 

ее представителям.  

BD 

EC 

TPIC 

3219 

Theory and  

Practice of  

Intercultural 

Communication 

Within the framework of the discipline, students get ac-

quainted with the communication skills of representa-

tives of two different cultures. They learn the peculiari-

ties of the exchange of information and cultural values. 

They learn to respect another culture, show interest and 

tolerance for its representatives. 

  КП 

ЖООК   
ShBB

A 

3302    

Шеттілдік білім 

берудің  

әдістемесі 

Бұл курс шет тілін оқытуда жаңа әдістер мен техно-

логияларды үйренуге; оқытуға кәсіби-әдістемелік 

дайындықты қамтамасыз етуге; оқыту саласында 

білімді практика және теория жүзінде қолдануға 

бағытталған 

5 6 ON 2 

ON 4 

ПД 

ВК 

MIO 

3302 

Методика  

иноязычного  

образования 

Курс направлен на изучение новых методов и техно-

логий в преподавании иностранного языка; обеспе-

чение профессионально-методической подготовки к 

преподаванию; практическое и теоретическое при-

менение знаний в области преподавания 

PD 

UC 

MFLE 

3302 

Methods of  

foreign language 

education 

The course is aimed at learning new methods and tech-

nologies in teaching a foreign language; providing pro-

fessional and methodological preparation for teaching; 

practical and theoretical application of knowledge in the 

field of teaching 



  БП ТК            

 

PP 

3220                        

Педагогика және 

психология   

Білім алушыларда жеке тұлғаны қалыптастыру 

шарттары, мақсаттары, міндеттері, педагогикалық 

процестің заңдылықтары, адамдардың қарым-

қатынасы туралы тұтас идеяларды қалыптастыру, 

сонымен қатар білім алушылардың қазіргі заманғы 

адам мен болашақ маманның жалпы мәдениетінің 

құрамдас бӛлігі ретінде психологиялық және педаго-

гикалық мәдениеттің элементтерімен таны-стыру. 

5 5 ON2 

ON4 

БД КВ            PP 

3220                        

Педагогика и 

психология 

Формирование у обучающихся целостных представ-

лений об условиях формирования личности, о целях, 

задачах, закономерностях педагогического процесса, 

о психологических аспектах общения, а также при-

общение обучающихся к элементам психологиче-

ской и педагогической культуры как составляющих 

общей культуры современного человека и будущего 

специалиста. 

BD 

EC 

PP 

3220 

Pedagogy and 

psychology 

The course forms students’ integral ideas about the con-

ditions of personality formation, about the goals, objec-

tives, laws of the pedagogical process, about the psycho-

logical aspects of communication, as well as the stu-

dents'' familiarization with the elements of psychological 

and pedagogical culture as components of the general 

culture of a modern person and a future specialist. 

БП ТК            TKL 

3220        

 

 

Теориялық және 

қолданбалы 

лингвистика 

Бұл пән білім алушылардың зерттеу жұмысын 

жүргізу үшін қажетті дағдылар мен біліктерді 

дамыту үшін арналған және тіл білімі теориясы 

бойынша пәндер сериясындағы қорытынды 

курстардың бірі болып табылады.  

ON2 

ON4 

ON7 

БД КВ            TPL 

3220 

Теоретическая и 

прикладная 

лингвистика 

Данная дисциплина предназначена для развития 

навыков и умений, необходимых для проведения 

исследовательской работы обучающихся и является 

одним из итоговых курсов в серии дисциплин по 

теории языкознания.  

BD 

EC 

TAL 

3220 

Theoretical and 

Applied 

Linguistics . 

The course is designed to develop students' skills and 

abilities necessary for conducting research and is one of 

the final courses in a series of disciplines on the theory 



of linguistics 

  БП 

ЖООК 
PP 

4214                     

Педагогикалық 

практикасы  

 

Педагогикалық практикасы әр түрлі типтегі білім 

беру ұйымдарында оқытушы ретінде ӛзіндік жұмыс 

жасау барысында кәсіби шеберліктің кешенін 

жетілдіруге, негізгі құзыреттіліктерді шоғырланды-

руға, кәсіби құзыреттіліктер мен ӛзінің педагогика-

лық іс-әрекетінің жеке стилін қалыптастыруға 

бағытталған. Педагогикалық практикасы жалпы ғы-

лыми, дидактикалық, әдістемелік, пәндік және пси-

хологиялық-педагогикалық дайындықты үйлестіруге 

бағытталған. 

3 8 ON1, 

ON3, 

ON5, 

ON10 

БД ВК PP 

4214                     

Педагогическая 

практика 

Педагогическая практика направлена на совершен-

ствование комплекса профессиональных умений в 

процессе самостоятельной работы в должности пе-

дагога в разных типах образовательных организа-

ций, закрепление ключевых компетенций, формиро-

вание профессиональных компетенций и индивиду-

ального стиля своей педагогической деятельности. 

Педагогическая практика направлена на соединение 

общенаучной, дидактической, методической, пред-

метной и психолого-педагогической подготовки. 

BD 

UC 

PP 

4214 

Pedagogical 

practice 

Pedagogical practice is aimed at improving the complex 

of professional skills in the process of independent work 

as a teacher in different types of educational organiza-

tions, consolidating key competencies, forming profes-

sional competencies and the individual style of one's 

pedagogical activity. Pedagogical practice is aimed at 

combining general scientific, didactic, methodological, 

subject and psychological and pedagogical training. 

  БП ТК            EShT 

3221      

Екінші шетел 

тілі (В1 деңгейі) 

Бұл пән білім алушылрадың әлеуметтік-мәдени 

қарым-қатынасын және кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастырады. Шетел тілін білудің еуропалық 

деңгейіне - В1 деңгейіне жеттіреді, сӛйлеу әрекетінің 

барлық түрлерінде: тыңдау, оқу, сӛйлеу, жазу. 

5 5 ON2 

БД КВ            VIYa 

3221 

Второй  

иностранный 

Данная дисциплинаформирует социально-

достаточную межкультурную коммуникацию и 



язык (уровень 

В1) 

профессиональные компетенции обучающихся. 

Достигается европейский уровень владения 

иностранным языком - уровень В1, по всем видам 

речевой деятельности: аудированию, чтению, 

говорению, письму. 

BD 

EC 

SFL 

3221 

Second foreign 

Language (level 

B1) 

This discipline forms socially sufficient intercultural 

communication and professional competencies of stu-

dents. Achieved the European level of proficiency in a 

foreign language (level B1), in all types of speech activi-

ty: listening, reading, speaking, writing. 

БП ТК            EShTP

G 

3221 

(2)   

Екінші шетел 

тілінің  

практикалық 

грамматикасы 

Бұл пән қазіргі неміс/француз тілдеріндегі грамма-

тикалық құрылымды үйретеді. Курс грамматикалық 

құбылыстарды тануға үйретеді және оларды күрделі 

мәлімдемелер құру және шынайы мәтіндерді түсіну 

үшін қолдану дағдыларын қалыптастырады. 

ON1, 

ON4 

БД КВ            PGVI

Ya 

3221 

(2) 

Практическая 

грамматика  

второго ИЯ 

(уровень 2) 

Данная дисциплина обучает грамматическому строю 

в современном немецком/французском языке. Курс 

учит распознавать грамматические явлении и выра-

батывает навыки их применения для построения 

сложных высказываний и понимания аутентичных 

текстов. 

BD 

EC 

PGSF

L 3221 

(2) 

Practical grammar 

of the second for-

eign language (2 

level) 

This discipline teaches grammatical structure in modern 

German / French. The course teaches to recognize 

grammatical phenomena and develops the skills to use 

them to build complex sentences and understand authen-

tic texts. 

  КП 

ТК 

 

EShT 

3303  

Екінші шетел 

тілі (В2 деңгейі)  

Бұл пән B2 еуропалық стандартына негізделген. 

Курс сӛйлеу әрекетінің барлық түрлері бойынша 

кәсіби білім мен дағдыларды қалыптастырады: 

тыңдалым, оқылым, айтылым және жазылым. 

5 6 ON2 

  

ПД 

КВ           

VIYa 

3303   

Второй  

иностранный 

язык (уровень 

В2) 

Данная дисциплина основана на европейском стан-

дарте В2. Курс формирует профессиональные знания 

и умения по всем видам речевой деятельности: 

аудированию, чтению, говорению и письму. 

PD EC SFL 

3303 

Second foreign 

Language (level 

This discipline is based on the European B2 standard. 

The course forms professional knowledge and skills in 



B2) all types of speech activity: listening, reading, speaking 

and writing. 

КП 

ТК 

 

EShT

T 3303 

Екінші шетел 

тілінде  

тыңдалым 

Бұл пән екінші шет тілі курсын оқуда кӛмекші бо-

лып табылады. Білім алушылар мәдениетаралық 

қарым-қатынаста процестің табысты болуын қамта-

масыз ету үшін шет тілін қабылдау дағдыларын жат-

тығады. 

5 6 ON2 

ПД 

КВ           

AVIY

a 3303    

Аудирование на 

втором ИЯ 

Данная дисциплина является вспомогательной при 

изучении курса второго иностранного языка. Обу-

чающиеся отрабатывают навыки восприятия ино-

язычной речи для обеспечения успешности процесса 

при межкультурной коммуникации. 

PD EC LSFL 

3303 

Listening in a  

second foreign  

language 

This discipline is auxiliary in the study of a second for-

eign language course. Students practice the skills of for-

eign language perception to ensure the success of the 

process in intercultural communication. 

  КП 

ТК 

 

EShT 

4304      

 

 

Екінші шетел 

тілі (B2-

жалғастырушы 

деңгейі)   

Бұл пән студенттердің кәсіби және коммуникативті-

мәдени құзыреттіліктерін қалыптастырады. Шетел 

тілін білудің еуропалық деңгейіне жеттіреді - В2 

жалғастырушы деңгейі, сӛйлеу әрекетінің барлық 

түрлерінде: тыңдау, оқу, сӛйлеу, жазу. 

4 7 ON2 

ПД 

КВ           

VIYa 

4304   

Второй ино-

странный язык 

(уровень В2-

продвинутый) 

Данная дисциплина формирует профессиональные и 

коммуникативно-интеркультурные компетенции 

студентов. Достигается европейский продвинутый 

уровень владения иностранным языком - уровень В2 

продвинутый, по всем видам речевой деятельности: 

аудированию, чтению, говорению, письму. 

PD EC SFL 

4304 

Second foreign 

language (level 

B2 advanced) 

This discipline forms professional knowledge and skills 

in mastering the specialty Translation Studies. The Eu-

ropean level of proficiency in a foreign language is 

achieved (level B2), in all types of speech activity: lis-

tening, reading, speaking, writing. 

КП 

ТК 

 

AMA

EShT 

4304  

 

Арнайы  

мақсаттарға  

арналған екінші 

шетел тілі 

Пән ауызша коммуникативтік құзыреттілікті дамы-

тады, рецептивтік және ӛнімді тілдік материалды 

кеңейтеді. 

ON2, 

ON8 



 

ПД 

КВ           

VIYaS

C 

4304 

Второй ИЯ для 

специальных 

целей 

Дисциплина развивает навыки продвинутой устной 

коммуникативной компетенции, расширяет рецеп-

тивный и продуктивный языковой материал. 

PD EC SFLSP 

4304 

Second foreign 

language for  

specific purposes 

The discipline develops the skills of advanced oral 

communication competence, expands the receptive and 

productive language material. 

 

 

 КП 

ТК 

 

ShTOI

T 3305  

Шетел тілін 

оқытудағы  

инновациялық 

технологиялар 

Шетел тілін оқытудағы инновациялық технология-

лар Осы пән аясында ШТ оқытудың қазіргі заманғы 

әдістемесінің негізгі мәселелері қарастырылады: 

компьютерлік Оқу материалдары оқыту материалы-

ның жаңа түрі ретінде, әлеуметтік желілерде блогтар 

мен беттер жүргізу, ЯИ оқытуда әртүрлі интернет 

платформаларды пайдалану. 

5 6 ON 3,  

ON 5 

ПД 

КВ           

ITOIY

a 3305 

Инновационные 

технологии в 

обучении ИЯ 

В рамках данной дисциплины рассматривается ос-

новная проблематика современной методики препо-

давания ИЯ: компьютерные учебные материалы как 

новый вид обучающего материала, ведение блогов и 

страниц в социальных сетях, использование различ-

ных интернет платформ в преподавании ИЯ. 

PD EC ITFLT 

3305 

Innovative  

technologies in  

foreign language 

teaching 

Within the framework of this discipline, the main prob-

lems of modern methods of teaching foreign languages 

are considered: computer educational materials as a new 

type of teaching material, the use of blogs and pages in 

social networks, the use of various Internet platforms in 

teaching foreign languages 

КП 

ТК 

 

ShT 

(A) 

(C1) 

3305  

Шетел тілі 

(ағылшын) (С1 

денгей) 

Пән студенттердің коммуникативті құзыреттілігін 

оның барлық негізгі компоненттері бойынша С1 

деңгейінде қалыптастыруға ықпал етеді. 

ON1, 

ON2 

ПД 

КВ           

IYa 

(A) 

(C1)  

Иностранный 

язык  

(английский)  

Дисциплина способствует формированию коммуни-

кативной компетенции студентов во всех еѐ основ-

ных составляющих на уровне С1. 



3305   (уровень С1) 

PD EC FL 

(C1) 

3305 

Foreign Language 

(English) (level 

C1) 

The discipline is aimed at developing students' commu-

nicative competence in all respects at C1 level. 

  КП 

ТК 

 

IKT 

4306       

Іс қарымқатына-

суының тілі  

Пән бизнес коммуникация контексінде жазу дағды-

ларын қалыптастыруға бағытталған. Білім алушылар 

хат алмасуды, жазбаша есептер шығаруды, сондай-

ақ мотивациялық хаттар мен түйіндемелер жазуды 

үйренеді. Курс блоктарының бірі презентациялар 

жасауға арналған. 

4 7 ON 2, 

ON 10 

ПД 

КВ           

YaDO 

4306      

Язык делового 

общения 

Дисциплина направлена на формирование навыков 

письма в контексте бизнес коммуникации. Обучаю-

щиеся учатся вести переписку, делать отчѐты в 

письменном виде, а также писать мотивационные 

письма и резюме. Один из блоков курса посвящѐн 

составлению презентаций. 

PD EC LBC 

4306 

Language for 

business 

communication 

The discipline is aimed at the formation of writing skills 

in the context of business communication. Students learn 

to conduct correspondence, make written reports, and 

write motivational letters and resumes. One of the blocks 

of the course is devoted to making presentations. 

КП 

ТК 

MKSh

T 4306  

Мамандырылған 

кәсіби шетел тілі 

Пән адам құқықтары мәселелерін, әлемдік тәртіпке 

жауапты ұйымдарды, билік пен адамның 

арақатынасын, қазіргі адамзат проблемаларын және 

т. б. қамтитын ерекше тақырыптарды зерттеуге 

бағытталған. 

ON 3, 

ON 5 

ПД 

КВ           

SPIYa 

4306     

Специализиро-

ванный профес-

сиональный 

иностранный 

язык 

Дисциплина направлена на изучение специфических 

тем, охватывающих проблемы прав человека, орга-

низаций, ответственных за мировой порядок, соот-

ношение власти и человека, проблемы современного 

человечества и т.д. 

PD EC SPFL 

4306 
Specialized 

Professional 

Foreign Language 

The discipline is aimed at studying specific topics cover-

ing the problems of human rights, organizations respon-

sible for the world order, the relationship between power 

and man, the problems of modern humanity, etc. 



  КП 

ТК 

 

ShTA

MU 

4307  

Шетел тілі  

академиялық 

мақсаттар үшін 

Академиялық мақсаттар үшін шет тілі – бұл білім 

алушылардың ағылшын тілін академиялық контек-

сте қолдану дағдыларын қалыптастыруға бағыт-

талған пән. Курс академиялық жазу, академиялық 

мәтіндерді оқу, шынайы академиялық дәрістерді 

тыңдау, ғылыми конференцияларға презентациялар 

мен баяндамалар дайындау және дипломдық жұмы-

сты қорғау сияқты тақырыптарды қамтиды. Сондай-

ақ курсты оқу барысында білім алушылар сыни ой-

лау, ақпараттық сауаттылық дағдыларын дамытады, 

ғылыми зерттеу жүргізу процесін зерделейді, акаде-

миялық ортадағы академиялық мәдениет пен қарым-

қатынас этикетінің негіздерімен танысады. 

5 7 ON 1,  

ON 2,  

ON 3,  

ON 6,  

ON 8,  

ON 11 

ПД 

КВ           

IYaA

C 

4307   

Иностранный 

язык для  

академических 

целей 

Иностранный язык для академических целей – это 

дисциплина, целью которой является формирование 

у обучающихся навыков использования английского 

языка в академическом контексте. Курс включает в 

себя такие темы, как академическое письмо, чтение 

академических текстов, прослушивание аутентич-

ных академических лекций, подготовка презентаций 

и выступлений для научных конференций и защиты 

дипломной работы. Также в ходе изучения курса 

обучающиеся развивают навыки критического мыш-

ления, информационной грамотности, изучают про-

цесс ведения научного исследования, знакомятся с 

основами академической культуры и этикета обще-

ния в академической среде. 

PD EC FLAP 

4307 

Foreign Language 

for Academic 

Purposes 

The implementation of this discipline is based on an an-

thropocentric approach to learning, the key elements of 

which are the formation of the student''''s personality as a 

carrier of knowledge about the world, culture and lan-

guage, as well as the development of an activity strategy 

for the correct, positive perception and use of a foreign 

language in various situations of academic communica-

tion and forms of communication. 

КП ShT Шетел тілі Пән студенттердің коммуникативті құзыреттілігін ON1, 



ТК 

 

(A) 

(C2) 

4307  

(ағылшын) (С2 

деңгейі) 

оның барлық негізгі компоненттері бойынша С2 

деңгейінде қалыптастыруға ықпал етеді. 

ON2, 

ON11 

ПД 

КВ           

IYa 

(A) 

(C2) 

4307 

Иностранный 

язык  

(английский)  

(уровень С2) 

Дисциплина способствует формированию коммуни-

кативной компетенции студентов во всех еѐ основ-

ных составляющих на уровне С2. 

PD EC FL 

(C2) 

4307 

Foreign Language 

(English) (level 

C2) 

The discipline is aimed at developing students'' commu-

nicative competence in all respects at C2 level. 

  КП 

ЖООК   
OP 

4308                      

Ӛндірістік  

практикасы   

Ӛндірістік практика тұрақты кәсіби құзыреттер мен 

практикалық дағдыларды, сондай-ақ мамандық 

бойынша кәсіби қызмет тәжірибесін қалыптастыра-

ды, қойылған міндеттерді ӛз бетінше және сапалы 

орындауға және негізделген шешімдер қабылдауға 

ықпал етеді, кәсіби қызметке деген ынтаны нығайта-

ды. 

11 7,8 ON3,  

ON5  

ON7,  

ON9 

ОN10 

ПД 

ВК 

PP 

4308                      

Производствен-

ная практика 

Производственная практика формирует устойчивые 

профессиональные компетенции и практические 

навыки, а также опыт профессиональной деятельно-

сти по специальности, способствует самостоятельно 

и качественно выполнять поставленные задачи и 

принимать обоснованные решения, укрепляет моти-

вацию к профессиональной деятельности. 

PD 

UC 

SP 

4308 

Specialized 

practice             

Specialized practice forms stable professional compe-

tencies and practical skills, as well as experience of pro-

fessional activity in the specialty, contributes to inde-

pendently and efficiently fulfilling assigned tasks and 

making informed decisions, strengthens the motivation 

for professional activity. 

  КП 

ТК 

 

ATA

MU 

4309  

Ағылшын тілі 

арнайы  

мақсаттар үшін  

Бұл курс білім алушылардың коммуникативтік 

құзыреттілігін одан әрі жетілдіру және кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыруға арналған. 

4 7 ON2 

ON8 

ON10 

ПД 

КВ           

AYaS

C 

Английский 

язык для  

Курс предназначен для дальнейшего совершенство-

вания коммуникативной и формирования професси-



4309   специальных 

целей 

ональной компетенций обучающихся. 

PD EC ELSP 

4309 

English language 

for special  

purposes 

The course is designed to further improve the communi-

cative and professional competencies of students. 

КП 

ТК 

 

ASAZ

h 4309  

Ақпараттық сау-

аттылық және 

академиялық 

жазу   

Пән эссе, шолулар жазу үшін қажетті ақпаратты 

іздеу және сұрыптау негіздерін қалыптастыруға 

бағытталған. Курс барысында плагиат және дәйексӛз 

тақырыбы қозғалады. 

ON 10, 

ON 11 

ПД 

КВ           

IGAP 

4309   

Информацион-

ная грамотность 

и академическое 

письмо 

Дисциплина направлена на формирование основ по-

иска и сортировки информации, необходимой для 

написания эссе, рецензий, отзывов. В ходе курса за-

трагивается тема плагиата и цитирования. 

PD EC ILAW 

4309 
Information liter-

acy and academic 

writing 

The discipline is aimed at forming the basics of search-

ing and sorting information necessary for writing essays, 

reviews, and summaries. The course covers the topic of 

plagiarism and citation. 

  БП ТК            AAKS

hA 

4222  

Англия мен 

АҚШ-тағы 

әдебиеттер 

Бұл курсты оқытин студенттерге оқылатын шетел 

әдебиеттерініңі тарихы саласындағы білімдерін 

кӛрсетуге, кӛркем мәтінді талдау дағдыларын 

меңгеруге және оқу қызметін жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. 

5 7 ON 7 

ON 9 

 

ON 10 

БД КВ            LASS

hA 

4222      

Литература  

Англии и США 

Изучение данного курса позволит обучающимся де-

монстрировать знания в области истории литературы 

СИЯ, владеть навыками анализа художественного 

текста, осуществлять образовательную деятельность. 

BD 

EC 

LEU 

4222 Literature of Eng-

land and the USA 

The study of this course will allow students to demon-

strate knowledge in the field of the history of literatures 

of the target language, possess the skills of analyzing a 

literary text, and carry out educational activities. 

БП ТК            KKZA 

4222      Классикалық 

және қазіргі  

заманғы әдебиет 

Пән әр түрлі ұлттық мәдениеттердің әдеби мұрасы 

туралы, олардың ӛзара әрекеттесуі, әдеби ықпалы, 

типологиялық ұқсастықтары, әдебиеттің даму 

заңдылықтары, жалпы әдебиеттің эволюциясы тура-

лы түсінік береді. 

ON7,  

ON8, 

ON9 

БД КВ            KSL Классическая и Дисциплина дает представление о литературном 



4222        современнная 

литература 

наследии различных национальных культур, об их 

взаимодействии, о литературных влияниях, о типо-

логическом сходстве, о закономерностях развития 

литератур, об эволюции литератур в целом. 

BD 

EC 

KML 

4222 
Classic and 

modern literature 

The discipline gives an idea about the literary heritage of 

various national cultures, about their interaction, about 

literary influences, about typological similarities, about 

the laws of the development of literatures, about the evo-

lution of literatures in general 

  КП 

ТК 

 

MT 

4310             

Мәтінді 

түсіндіру   

Мәтінді түсіндіру курсы оқудың осы кезеңінде бар 

дағдылар туралы білім жинағын қорытады және 

түпкілікті оқиды, білім алушылардың жалпы және 

кәсіби дүниетанымын кеңейтеді, олардың талдама-

лық спо-ерекшеліктерін дамытады және жақсартады, 

мәдениетаралық коммуникацияның мәдени деңгейі 

мен құзыреттілігін арттырады. 

4 7 ON 13 

ON 7 

ПД 

КВ           

IT 

4310                

Интерпретация 

текста 

Курс интерпретации текста обобщает и концентри-

рует набор знаний о навыках, имеющихся к этому 

периоду обучения, расширяет общее и профессио-

нальное мировоззрение обучающихся, развивает и 

улучшает их аналитические способности, повышает 

культурный уровень и компетентность межкультур-

ного коммуникационный.  

PD EC TI 

4310 

Text 

interpretation 

The course of interpretation of the text synthesizes and 

concentrates the set of knowledge of skills and skills 

available to students by this period of study, expands the 

general and professional outlook of students, develops 

and improves their analytical abilities, increases the cul-

tural level and competence of intercultural communica-

tion.  

  КП 

ТК 

 

IShTI

HА 

4310  

Іскерлік шет тілі 

және іскерлік 

хат алмасу 

Бұл пән бірлескен кәсіпорындар құру, консорциумға 

қатысу, лицензия, «ноу-хау» келісімшарттары және 

т.б. қызметтердің түрлі аспектілерінде шет тілінде 

іскерлік әңгімелесу мен хат алмасу дағдыларын да-

мытады. 

ON6 

ON 10 

ПД DIYa Деловой Данный предмет развивает навыки ведения деловой 



КВ           DP 

4310 

 иностранный 

язык и деловая 

переписка 

беседы и переписки на иностранном языке в различ-

ных аспектах деятельности, как создание совмест-

ных предприятий, участие в консорциуме, лицензии, 

«ноу-хау» контракты и др.    

PD EC BFLB

C 

4310 

Business foreign 

language and 

business  

correspondence 

This subject develops the skills of conducting business 

conversations and correspondence in a foreign language 

in various aspects of activity, such as the creation of 

joint ventures, participation in a consortium, licenses, 

know-how, contracts, etc. 

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

  БП ТК            

БД  КВ            

BD EC 

3223 Пән 1/ 

Дисциплина 1/ 
Discipline 1 

 5 5  

 БП ТК            

БД  КВ            

BD EC 

3224 Пән 2/ 

Дисциплина 2/ 
Discipline 2 

 5 5  

 БП ТК            

БД  КВ            

BD EC 

3225 Пән 3/ 

Дисциплина 3/ 
Discipline 3 

 5 6  

 БП ТК            

БД  КВ            

BD EC 

3226 Пән 4/ 

Дисциплина 4/ 
Discipline 4 

 5 6  

Дене шы-

нықтыру/  

Физиче-

ская куль-

тура/  

Physical 

Culture 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қабілетті: 

ЖК 12 

 

/ После успешного завершения 

модуля обучающийся будет: 

ОК 12 

ЖБП 

МК 

DSh 

1108 

(1-2)  

2108 

(3-4)                                                                                                                                                                                                            

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 



  

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

GC 12 ЖБП МК 

ООД 

ОК 

 

FK 

1108 

(1-2)  

2108 

(3-4)                                                                                                                                                                                                            

Физическая 

культура 

 Дисциплина учит целенаправленно использовать 

средства и методы физической культуры, обеспечи-

вающие сохранение, укрепление здоровья для подго-

товки к профессиональной деятельности; к стойкому 

перенесению физических нагрузок, нервно-

психических напряжений и неблагоприятных факто-

ров в будущей трудовой деятельности. 

GED 

MC 

PhС 

1108 

(1-2)  

2108 

(3-4)                                                                                                                                                                                                            

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 transfer of physical exertion, neuro-

psychic stress and adverse factors in future labor activity. 

  КП 

ЖООК   
DP 

4311 

Дипломалды 

практикасы 

Дипломдық жұмыс бойынша зерттеу нәтижелерін сы-

нақтан ӛткізуге, сондай-ақ ғылыми жұмыстың экспе-

рименттік кезеңдерін ӛткізуге бағытталған. 

8 8  

ПД ВК PP 

4311 

Преддиплом-

ная 

 практика  

 

Имеет целью апробирование результатов исследова-

ния по дипломной работе, а также проведение экспе-

риментальных этапов научной работы. 

PD UC PP 

4311 

Pregraduation 

practice 

It is aimed at holding aprobations of diploma research re-

sults, and also making experimental, sociological and ana-

lytical stages of the scientific work. 

  ҚА 

 

 Дипломдық 

жұмысты (жо-

баны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан тап-

сыру/   

 12 8  

  ИА 

 

 Написание и 

защита ди-

пломной рабо-

ты (проекта) 

или  подготов-

ка  и сдача 

комплексного  

 



экзамена 

  FA  Writing and De-

fense of the Di-

ploma Work 

(Project) or 

Preparation and 

Delivery of the 

Comprehensive 

Exam 

 

    Барлығы/ 

Итого / Total 

 240   

 


