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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: 

 

Тіл және әдебиет кафедра отырысында қарастырылды, 2021 ж. 19.03. № 3  хаттама 

Рассмотрена на заседании  кафедры Язык и литература, протокол № 3 от 19.03.2021 г. 

Considered at a meeting of the department,protocol No. 3 dated 19.03.2021y. 

 

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 pedagogical 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,   от 20.04.2021 г. 

Recommended by the decision of the Educational and Methodological Council, 

Protocol No.3 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 толықтыруларнегізінде); 

 

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; 
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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспортобразовательнойпрограммы 

Passportoftheeducationalprogram 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

6В02304 Орыс филологиясы /Русская филология / 

Russian 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  орыс/русский/russian 



 
 

Кредит кӛлемі/ 

Объем кредитов/Loanvolume 

 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 240 / 

Academiccredits   240 ECTS 

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

Орыс тілі және әдебиеті салаларындағы іргелі арнайы құзыреттіліктерді және оларды оқытудың әдістемесін білетін, білім беру, әдісте-

мелік, зерттеушілік және әлеуметтік-коммуникативтік қызметтерді жүзеге асыруға қабілетті, сондай-ақ филология мамандығының 

құндылықтарын меңгерген бакалаврларды даярлау. 

Подготовка бакалавров, владеющих фундаментальными специальными компетенциями в области русского языка и литературы и методикой 

их обучения, способных осуществлять образовательную, методическую, исследовательскую и социально-коммуникативную деятельность, а 

также владеющих ценностями специальности филология. 

Training of bachelors who possess fundamental special competences in the field of Russian lan-guage and literature, methods of teaching them, 

who are able to implement training, methodologi-cal, research, and social-communicative functions, as well as who have the values of the Philo- 

logy profession. 

Берілетін дәреже / Присуждаемая степень / Awarded degree 

6В02304 Орыс филологиясы білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі бакалавры 

Бакалавр языкознания по образовательной программе 6B02304 Русская филология 

Bachelor of Linguistics on the educational program 6B02304 Russian 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); 

- 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 республиканского самоуправле-

ния); 

-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 (pedagogical); 

- 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 institutions) 

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; 

- 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 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 уәждерін рефлексиялайды. 

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 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; 

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 Аударма саласындағы теориялық білімдері мен практикалық дағдыларын түрлі мәтіндерді бір тілден екінші тілге аудару 

мақсатында  жүйелі пайдалану. 

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

дағдыларын, библиографиялық сипаттау тәсілдерін игеру, іздеу жүйелерін білу.  

ON8 Филологиялық талдаулар жүргізу әдістемесі бойынша білімдерін түрлі салаларда іскери құжаттармен жұмыс істеу, оларды 

рәсімдеу, ӛңдеу мақсатында қолдану. 

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. 

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 

табуға және қабылдауға, педагогикалық қызметтің негіздерін біледі.. 

 

После  успешного завершения этой программы обучающийся будет: 

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 Использовать теоретические знания и практические навыки в сфере перевода в целях перевода различных текстов из одного языка на 

другой язык. 

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

владеть средствами библиографической характеристики, знать поисковые системы. 

ON8 Применять знания по методике проведения филологических анализов при в целях работе в разных сферах с деловыми документами в 

целях их оформления, переработки. 

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. 

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, знает основы педагогической деятельности. 

 

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 Use theoretical knowledge and practical skills in the field of translation in order to translate different texts from one language to another. 

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 Apply knowledge on the methodology of conducting philological analyzes when working with business documents in different areas in order to 

process and process them. 

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 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. 

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 management decisions in the face of conflicting requirements, 

knows the basics of pedagogical activity. 
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ЖБП 

МК 

KKZT1101 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 

SIK1101 

 

Современная  

история   

Казахстана 

Дисциплина дает объективные исторические знания об 

основных этапах истории современного Казахстана; 

направляет внимание обуающихся на проблемы становле-

ния и развития государственности и историко-культурных 

процессов. 

OOD 

OK 

Contemporary  

History of   

Kazakhstan 

The discipline provides objective historical knowledge about 

the main stages of the history of modern Kazakhstan; directs 

the attention of students to the problems of the formation and 

development of statehood and historical and cultural processes. 

ЖБП 

МК 

Fil 1102 Философия Пән білім алушыларға болашақ кәсіби іс-әрекет 

контекстінде философия туралы, оның негізгі бӛлімдері, 

мәселелері және оларды зерттеу әдістері туралы 

5 

 

2 

 

ЖК 3; 

ЖК 8 



 
 

ико-
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й и 

духов
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/ 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 

 

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. 

ООД 

ОК 

Fil 1102 Философия Дисциплина формирует у обучающихся целостное пред-

ставление о философии как особой форме познания мира, 

об основных ее разделах, проблемах и методах их изуче-

ния в контексте будущей профессиональной деятельности.  

В рамках дисциплины студенты изучат основы философ-

ско-мировоззренческой и методологической культуры в 

контексте понимания роли философии в модернизации 

общественного сознания и решении глобальных задач со-

временности.  

OOD 

MK 

Philosophy The discipline forms students' holistic understanding of philos-

ophy as a special form of understanding the world, its main 

sections, problems and methods of studying them in the con-

text 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 

МК 

ASM 2107 Әлеуметтану, 

Саясаттану, 

Мәдениеттану 

Модуль пәндері "болашаққа кӛзқарас: қоғамдық сананы 

жаңғырту"мемлекеттік бағдарламасында айқындалған 

қоғамдық сананы жаңғырту міндеттерін шешу 

контекстінде білім алушылардың әлеуметтік-

гуманитарлық дүниетанымын қалыптастырады. 

8 3 ЖК 9,  

ЖК10, 

ЖК 14 

Psi 

2108 

Психология Пән білім алушылардың әлеуметтік –гуманитарлық кӛзқа-

расын қалыптастыруға бағытталған, «Болашаққа кӛзқарас: 

қоғамдық сананы жаңғырту» мемлекеттік бағдарламасы-

мен байланысты. Пән тұлға психологиясы, ӛзін-ӛзі реттеу 

психологиясы, ӛмірдің мәні мен кәсіби ӛзін-ӛзі анықтау 

психологиясы, сондай-ақ тұлғааралық қарым-қатынас пси-

хологиясындағы негізгі түсініктерді қамтиды. 

ООД SPC Социология,  Дисциплины модуля формируют социально-гуманитарное 



 
 

ОК 

 

2107 Политология,  

Культурология 

мировоззрение обучающихся в контексте решения задач 

модернизации общественного сознания, определенных 

государственной программой «Взгляд в будущее: модер-

низация общественного сознания». 

Psi  

2108 

Психология Дисциплина направлена на формирование социально-

гуманитарного мировоззрения обучающихся, связана с 

государственной программой «Взгляд в будущее: модер-

низация общественного сознания». Дисциплина включает 

в себя основные понятия по психологии личности, психо-

логии саморегуляции, психологии смысла жизни и про-

фессионального самоопределения, а также психологии 

межличностного 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 hu-

manitarian outlook of students, is associated with the state pro-

gram "Looking into the future: modernization of public con-

sciousness." The discipline includes basic concepts in person-

ality psychology, psychology of self-regulation, psychology of 

the meaning of life and professional self-determination, as well 

as the psychology of interpersonal communication. 

ЖБП 

ТК 

КSZhKMN 

2109 

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 4 

 

ЖК 11, 

ЖК 13 

ON 9 

ON 11 

ООД 

КВ 

OPAK 

2109 

Основы права и 

антикоррупци-

онной культуры 

Изучение дисциплины направлено на рассмотрение вопро-

сов основных отраслей права, которые дают общее пред-

ставление о роли законодательных норм, а также преду-

сматривает изучение формирования антикоррупционного 

мировоззрения и правовой культуры обучающихся. 

OOD FLACC 2109 Basics of Law The study of the discipline is aimed at considering the issues of 



 
 

CC and Anti-

Corruption Cul-

ture 

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 an anti-corruption worldview and legal culture of 

students. 

ЖБП 

МК 

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 9 

ON 11 

ООД 

КВ 

EBZh 2109 Экология и без-

опасность жиз-

недеятельности  

Дисциплина формирует экозащитное мышление и способ-

ность предупреждения опасных и чрезвычайных ситуаций 

в функционировании природных экосистем 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 

MK 

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 9 

ON 11 

ООДКВ OEP 2109 Основы  

экономики и 

предпринима-

тельства 

Дисциплина формирует экономический образ мышления, 

теоретические и практические навыки организации 

успешной предпринимательской деятельности предприя-

тий в конкурентной среде 

OOD 

CC 

FEE 

2109 

Basics of  

economics and 

business 

The discipline forms an economic way of thinking, theoretical 

and practical skills in organizing successful entrepreneurial 

activities of enterprises in a competitive environment 

ЖБП 

МК 

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 9 

ON 11 

ООД 

КВ 

OL 2109 Основы  

лидерства 

 

При изучении данной обучающиеся овладеют методологи-

ей и практикой эффективного управления поведением и 

взаимодействием людей путем использования лидерских 

качеств, стилей, методов влияния на уровне предприятия, 

региона и страны в целом 



 
 

OOD 

CC 

LF 2109 Basics of 

Leadership 

When studying this discipline, students will master the meth-

odology 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, re-

gion and country as a whole 

Тілмо-

мо-

дулі/ 

Языко

ко-

воймо

дуль/ 

lan-

guage 

mod-

ule 

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: 

GC 4, GC 5 

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  усвоение казах-

ского языка как средства социального, межкультурного, 

профессионального общения через формирование комму-

никативных компетенций 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, intercultural, professional com-

munication through the formation of communicative compe-

tencies at all levels 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 обра-

зования на достаточном уровне. 

OOD 

CC 

FL 1104 

(1, 2) 

 

Foreign language The discipline forms the intercultural and communicative 

competence of students in the process of foreign language edu-

cation at a sufficient level. 

Іргелі 

даярл

ық 

модул

і/ 

Моду

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

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 

 



 
 

ль 

фунда

мента

льной 

подго

товки/ 

Funda

mental 

Traini

ng 

Modul

e 

После успешного 

завершения модуля 

обучающийся бу-

дет: 

ON1, ON2, ON3, 

ON5, ON8, ON10 

/ Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON1, ON2, ON3, 

ON5, ON8, ON10 

БД ВК   VYa 1201 Введение в язы-

кознание 

Дисциплина направлена на ознакомление будущих фило-

логов с ведущими понятиями теории языка, познакомить с 

актуальными проблемами современной лингвистики. Тер-

мины и определения, усваиваемые обучающимися в ходе 

изучения дисциплины, являются основой для всего цикла 

лингвистических дисциплин. 

BD UC IL 1201 Introduction in 

lexicology 

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 by students in the course of 

studying the discipline are the basis for the entire cycle of 

linguistic disciplines. 

БП 

ЖООК       

AKAT 1202 Әдебиеттануға 

кіріспе және 

әдебиет 

теориясы  

Әдебиеттануға кіріспе және әдебиет теориясы пәні 

негізгі әдеби-теориялық категорияларды (тақырып 

пен идея, мазмұн мен пішін, әдеби тек пен түр, әдеби 

даму, стиль т.б.) шығарманы әдеби-теориялық талдау 

принциптерін үйретеді. Пән әдеби бейне, кӛркем 

шығарма, әдеби жанр, кӛркем шығарманың тілі т.б. 

әдебиеттанудың басты категорияларын меңгертуді 

мақсат етеді. 

5 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

БД ВК   VLTL 1202 Введение в ли-

тературоведение 

и теория литера-

туры 

Введение в литературоведение и предмет теории ли-

тературы учит принципам литературно-

теоретического анализа основных литературно-

теоретических категорий (тема и идея, содержание и 

форма, литературный только и вид, литературное раз-

витие, стиль и др.). Предмет направлен на овладение 

основными категориями литературоведения: литера-

турным образом, художественным произведением, 

литературным жанром, языком художественного 

произведения и др. 
BD UC ILSTLS 1202 Introduction to 

Literary Studies 

and Theory of 

Introduction to literary studies and the subject of literary 

theory teaches the principles of literary and theoretical 

analysis of the main literary and theoretical categories 



 
 

Literature at 

School 
(theme and idea, content and form, literary style and type, 

literary development, style, etc.). The subject is aimed at 

mastering the main categories of literary studies: literary 

image, fiction, literary genre, language of fiction, etc. 
БП 

ЖООК       

SFK 1204 Славян  

филологиясына 

кiрiспе 

Бұл пән білім алушыларға славян филологиясының 

танымдық, тәрбиелік мәні, қазіргі славян халықтары 

олардың тілдері туралы мәліметтерді, славян тілдерінің 

классификациясы, славян тілдерінің даму, қалыптасу кезеңі 

жайында толық мәлімет алуға кӛмектеседі. 

3 2 ON 2 

ON 3 

ON 5 

 

БД ВК   VSF 1204 Введение в  

славянскую  

филологию 

Эта дисциплина помогает обучающимся получить полную 

информацию о познавательной, воспитательной роли 

славянской филологии, современных славянских народах и 

их языках, о классификации славянских языков, периодах их 

становления и развития. 

BD UC ISP 1204 Introduction to 

Slavic Philology 
This discipline helps students to get complete information 

about the cognitive and educational role of Slavic 

Philology, modern Slavic peoples and their languages, the 

classification of Slavic languages, the periods of their 

formation and development. 
БП ТК       OPP 2215 Орфография мен 

пунктуация 

практикумы 

Бұл пән орфография ережелерін, әріптердің емлесін, түбір 

сӛздердің, қосымшалардың, бірге жазылатын, дефис 

арқылы жазылатын сӛздердің жазылуын, шылаулар мен 

одағайлардың жазылуын, бас әріптің қолданылуын 

қарастырады. Пән аясында пунктуацияның зерттеу 

нысаны, міндеттері, маңызы. Тыныс белгілердің 

қалыптасуы мен даму жолдары, орыс тілі 

пунктуациясының жүйесі туралы мәлімет беріледі. 

5 3 ON 8 

ON 10 

 

БД КВ   

 

POP  2215 Практикум по 

орфографии и 

пунктуации 

Данная дисциплина рассматривает правила орфографии, 

правописания букв, корневых слов, приставок и 

суффиксов, слов, которые пишутся слитно, через дефис, 

правописание союзов и междометий. В рамках 

дисциплины дается понятие об объекте исследования, 

задачах пунктуации; о формировании и путях развития 

знаков препинаний, системе пунктуации русского языка. 



 
 

BD OC PSP 2215 Practice of 

Spelling and 

Punctuation 

This discipline considers the rules of spelling, spelling of 

letters, root words, prefixes and suffixes, words that are written 

together, hyphenated, spelling of conjunctions and 

interjections. The discipline provides a concept of the object of 

research, punctuation tasks, the formation and development of 

punctuation marks, and the punctuation system of the Russian 

language. 

БП ТК       KOTS 2215 Қазіргі орыс 

тілінің 

сӛзжасамы 

Пән орыс 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 

ON 10 

 

БД КВ   

 

SSRYa2215 Словообразован

ие современного 

русского языка 

Дисциплина формирует основные понятия о теории 

словообразования русского языка, вырабатывает навыки 

правильного образования слов и определения их 

грамматических значений, категорий и форм, 

особенностей употребления этих форм. 

BD OC WFMRL 2215 Word formation 

of the modern 

Russian language 

The discipline forms the basic concepts of the theory of word 

formation of the Russian language, develops skills of correct 

word formation and definition of their grammatical meanings, 

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

БП ТК       NOT 2216 Нормативтік 

орыс тілі 

Пән білім алушыларға алдыңғы курстарда алған білімдерін 

бекітуге кӛмектеседі. Теориялық материалды практикада 

сауатты және тиімді қолдануға үйретеді, орыс ауызекі 

тілінің ерекшеліктерімен, оны жіктеу түрлерімен 

таныстырады, емле мен сауатты сӛйлеу дағдыларын 

дамытады.  

4 4 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

БД КВ   

 

NRYa  2216 Нормативный 

русский язык 

Дисциплина помогает обучающимся закрепить знания, 

полученные на предыдущих курсах. Учит грамотно и 

эффективно применять теоретический материал на 

практике, знакомит с особенностями русского 

разговорного языка, видами его классификации, развивает 



 
 

навыки правописания и грамотной речи. 

BD OC RR 2216 Regulatory 

Russian 

The discipline helps students to consolidate the knowledge 

gained in previous courses. Teaches competently and 

effectively apply theoretical material in practice, introduces the 

features of the Russian spoken language, the types of its 

classification, develops spelling and literate speech skills. 

БП ТК       TMTK 2216 Тіл мәдениеті 

және тілдік  

коммуникация 

Пән аясында білім алушылар тіл нормаларының түрлерін, 

мәдениетаралық қарым-қатынастың сипаты мен 

ерекшеліктерін қарастырады. Пән сауатты сӛйлеу 

дағдыларын дамытуға, ӛз ойларын нақты және дұрыс 

жеткізе білуге, қарым-қатынастың әртүрлі салаларында ӛз 

пікірін білдіруге бағытталған. 

4 4 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 

БД КВ   

 

KRYaK 2216 Культура речи  и 

языковая ком-

муникация 

В рамках дисциплины обучающиеся рассматривают виды 

языковой нормы, характер и особенности, виды межкуль-

турной коммуникации. Дисциплина направлена на разви-

тие навыков грамотной речи, способности ясно и верно 

излагать свои мысли, выражать свое мнение в различных 

сферах общения. 

BD OC CSLC 2216 Culture of Speech 

and Language 

Communication 

Within the framework of the discipline, students consider the 

types of language norms, the nature and characteristics, types 

of intercultural communication. The discipline is aimed at de-

veloping the skills of literate speech, the ability to clearly and 

correctly express their thoughts, express their opinions in vari-

ous spheres of communication. 

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. 

4 4 ON 2 

ON 3 

 

БД КВ   

 

IML 2217 История 

мировой 

литературы 

Изучая курс, обучающиеся знакомятся с зарубежными ли-

тературоведческими традициями, с различными стилями и 

направлениями в литературе, а также с произведениями 



 
 

 античной литературы, литературой17-18 вв, зарубежной 

литературой 19-20 вв. Анализируя художественные произ-

ведения,выявляют особенности развития мировой литера-

туры 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       MKTP 2217 Мәдениетаралық 

коммуникация 

теориясы мен 

практикасы 

Пән аясында білім алушылар екі түрлі мәдениет 

ӛкілдерінің қарым-қатынас дағдыларымен танысады. Олар 

ақпарат, мәдени құндылықтар алмасудың ерекшеліктерін 

біледі. Сондай-ақ, басқа мәдениетті құрметтеуге, оның 

ӛкілдеріне қызығушылық пен тӛзімділік танытуға 

үйренеді. 

4 4 ON 2 

ON 3 

 

БД КВ   

 

TPMK 2217 Теория и 

практика 

межкультурной 

коммуникации 

В рамках дисциплины обучающиеся знакомятся с 

навыками общения представителей двух разных культур. 

Познают особенности обмена информацией, культурными 

ценностями. Также учатся уважать другую культуру, 

проявлять интерес и терпимость к ее представителям. 

BD OC ThPIC 2217 Theory and 

Practice of 

Intercultural 

Communication 

Within the framework of the discipline, students get acquainted 

with the communication skills of representatives of two differ-

ent cultures. They learn the peculiarities of the exchange of 

information and cultural values. They learn to respect another 

culture, show interest and tolerance for its representatives. 

Жара-

тылы-

стану- 

ғылы

ми  

модул

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ЖК 6, ЖК 7, ON1, 

ON4,  ON5, ON6, 

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 қалыптасты-

рады 

5 2 ЖК 6, 

ЖК 7 



 
 

і/ 

Естест

венно- 

научн

ый 

модул

ь/ 

Natura

l 

Scienc

e and 

Mathe

matics 

modul

e 

 

 

ON8,ON9, ON10 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся бу-

дет: 

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 

ООД 

ОК 

IKT 1105 

 

 

 

Информационно

-

коммуникационн

ые технологии 

(на англ. языке) 

 

Дисциплина формирует способность критически оцени-

вать и анализировать процессы, методы поиска, хранения, 

обработки и передачи информации, посредством цифро-

вых коммуникационных технологий 

 IKT 1105 Information and 

Communication 

Technologies (in 

English) 

The discipline forms the ability to critically evaluate and ana-

lyze the processes, methods of searching, storing, processing 

and transmitting information through digital communication 

technologies 

БП ТК       OATT 3222 Орыс әдеби 

тілінің тарихы   

Пән орыс әдеби тілінің қалыптасуы мен даму тарихын 

зерттеуге бағытталған. Пән шеңберіндегі білім алушылар 

кезең-кезеңмен белгілі бір дәуірдің әдеби тілінің 

ерекшеліктерін қарастырады, оларды кӛркем 

шығармалардың үлгілеріне сүйене отырып салыстырады. 

5 6 ON 8 

ON 9 

ON 10 

БД КВ   

 

IRLYa  3222 История 

русского 

литературного 

языка 

Дисциплина направлена на изучение истории становления 

и развития русского литературного языка. Обучающиеся в 

рамках дисциплины поэтапно рассматривают особенности 

литературного языка той или иной эпохи, сопоставляют 

их, опираясь на образцы художественных произведений. 

BD OC HRLL  3222 History of the 

Russian Literature 

language 

The discipline is aimed at studying the history of the formation 

and development of the Russian literary language. Within the 

framework of the discipline, students gradually consider the 

features of the literary language of a particular era, compare 

them based on samples of works of art. 

БП ТК       FS 3222 Функционалдық 

стилистика 

Пәнді оқу барысында білім алушылар лингвистикалық 

инстинкттерін дамытады, әр түрлі стильдегі мәтіндерді 

жасай отырып, тілдік талғамға сүйену, оларда әр сӛйлеу 

үлгісінің ерекшеліктерін сезіну керек деген түсінік пайда 

болады. Білім алушылар мәтіннің әртүрлі элементтерін 

ӛңдеу дағдыларын игереді, сонымен қатар ӛз мәтіндерін 

құруды үйренеді. 

5 6 ON 5 

ON 8 

 

БД КВ   

 

FS 3222 Функциональная 

стилистика 

В ходе изучения дисциплины у обучающихся развивается 

лингвистический инстинкт, появляется понимание того, 

что создавая тексты разных стилей нужно опираться на 



 
 

языковые вкусы, ощущать особенности каждого речевого 

образца. Обучающиеся приобретают навыки 

редактирования различных элементов текста, а также 

учатся создавать собственные тексты. 

BD OC FS 3222 Functional 

stylistic 

In the course of studying the discipline, students develop a 

linguistic instinct, there is an understanding that when creating 

texts of different styles, it is necessary to rely on linguistic 

tastes, to feel the peculiarities of each speech sample. Students 

acquire the skills of editing various text elements, as well as 

learn how to create their own texts. 

КП ТК       MFT  3309 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. 

5 6 ON 6 

ON 8 

 

ПД КВ   

 

FAT 

3309 

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 теории художественного текста. 

РD OC PhAT 

3309 

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. 

КП ТК       KMLT 3309 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. 

5 6 ON 6 

ON 8 

 

ПД КВ   

 

LAHT 3309 Лингвистически

й анализ 

художественног

Дисциплина формирует у обучающихся 

представление об образном построении и идейно-

художественных особенностях произведения. Учит 



 
 

о текста грамотно читать художественную литературу, 

развивать устную речь, пополнять словарный запас, 

повышает языковую культуру. 
РD OC LALT  3309 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. 
КП ТК       OTTG 3310 Орыс тілінің 

тарихи 

грамматикасы  

Пән аясында грамматиканың даму тарихы орыс тілінің 

бӛлімі ретінде қарастырылады. Білім алушылар фонетика, 

морфология, синтаксис заңдарымен танысады. 

Ӛзгерістерді бақылайды, ежелгі орыс тілінің 

дыбыстарының, формаларының, лексикалық құрамының 

ерекшеліктерін анықтайды, қазіргі грамматикамен 

салыстырады. 

5 6 ON 1 

ON 4 

ON 10 

 

 

ПД КВ   

 

IGRYa 3310 Историческая 

грамматика 

русского языка 

В рамках дисциплины рассматривается история развития 

грамматики как раздела русского языка. Обучающиеся 

знакомятся с законами фонетики, морфологии, синтаксиса. 

Отслеживают изменения, определяют особенности звуков, 

форм, лексического состава древнего русского языка, 

сопоставляют с современной грамматикой. 

РD OC HGRL 3310 Historical 

grammar of the 

Russian language 

The history of grammar development as a section of the 

Russian language is considered within the framework of the 

discipline. Students get acquainted with the laws of phonetics, 

morphology, syntax. They track changes, determine the 

features of sounds, forms, and lexical composition of the 

ancient Russian language, compare it with modern grammar. 

КП ТК       LNKA 3310 

Латын негізді 

қазақ әліпбиі 

Осы пән аясында білім алушылар латын әрпіне 

негізделген әліпбидің құрамымен, жаңа емлемен та-

нысады. Жаңа үлгідегі әріптерді еркін оқуға, жазуға 

дағдыланады. Латын негізді қазақ әліпбиін енгізу са-

ясатымен танысып, осы мәселеге қатысты пікіртала-

старға ӛзіндік кӛзқарас білдіруге дағдыланады. 

5 6 ON 8 

ON 9 

ON 10 

 



 
 

ПД КВ   

 

KAOLG 3310 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. 
РD OC KABLG 3310 Kazakh alphabet 

based on latin 

graphics 

Within the framework of this discipline, students get ac-

quainted 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 pol-

icy of introducing the Kazakh alphabet based on Latin 

graphics, learn to express their attitude to discussions on 

this issue. 
КПЖО

ОК   

 

ZhTBZhAR 

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 

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 



 
 

resources 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  

 

SG 4311 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 7 ON 1 

ON 4 

ON 10 

ПД КВ   

 

SG 4311 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 4311 Contrastive 

grammar 

Phonetics, morphology of agglutinative Kazakh and 

inflectional Russian are comparatively considered in this 

discipline. The features associated with the differences in the 

structure of the two languages are compared for each area. 

КП ТК  

 

ATP 4311 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 7 ON 6 

ON 8 

ПД КВ   

 

TPP 4311 Теория и 

практика 

перевода 

Дисциплина дает обучающимся представление об 

истории, видах перевода, технике перевода с одного 

языка на другой. Формирует навыки 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 4311 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  

 

STM 4312 Стилистика және 

тіл мәдениеті  

Пән стилистиканың ерекше лингвистикалық пән ретінде 

қалыптасу мәселелеріне арналған, оның тақырыбын, 

проблемаларын, қалыптасу тарихын қарастырады. Білім 

алушылар орыс тілінің стилистикалық жүйесінің даму 

ерекшеліктерін зерттеудегі қолданыстағы бағыттармен 

танысады. 

5 7 ON 1 

ON 4 

ON 10 

ПД КВ   

 

SKR 4312 Стилистика и 

культура речи 

Дисциплина посвящена вопросам становления стилистики 

как особой лингвистической дисциплины, рассматривает 

ее предмет, проблематику, историю становления. 

Обучающиеся знакомятся с существующими 

направлениями в изучении особенностей развития 

стилистической системы русского языка. 

PD OC SCS 4312 Stylistics and 

culture of speech 

The discipline is devoted to the formation of stylistics as a 

special linguistic discipline, examines its subject, problems, 

and history of formation. Students get acquainted with the 

existing trends in the study of the peculiarities of the 

development of the stylistic system of the Russian language. 

КП ТК  

 

AZhIT 

4312 

Аудармашы 

жұмысындағы 

Интернет-

технологиялар 

Бұл пән ғаламтор арқылы түрлі мәтіндер 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. 

5 7 ON 6 

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 

ЖООК   

 

DP 4305 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 4305 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 4305 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. 



 
 

Қазірг

і орыс 

тілі/С

оврем

енный 

русск

ий 

язык/

Мoder

n 

Russia

n 

langua

ge 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 1,ON 2, ON 3, ON 

8, ON 10 

 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся бу-

дет: 
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 

 

БП 

ЖООК       

 

KОTF 1203 Қазiргi орыс тiлi 

фонетикасы  

Пән фонетика, фонология, орфоэпия, акцентология, 

графика, дыбыстардың жіктелуі, олардың сӛйлеу 

ағынындағы модификациясы, орыс тіліндегі буын 

мен буын ерекшеліктері, фонема ұғымы, 

фонетикалық және фонемалық транскрипция 

ережелерін қарастырады.  

3 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

БД ВК   FSRYa 1203 Фонетика 

современного 

русского языка 

Дисциплина рассматривает основные вопросы фонетики, 

фонологии, орфоэпии, акцентологии, графики, классифи-

кацию звуков, их модификацию в потоке речи, особенно-

сти слога и слогоделения в русском языке, понятие фоне-

мы, правила фонетической и фонематической транскрип-

ции. 

BD UC PhMRL  1203 Phonetics of 

modern Russian 

language 

The discipline examines the main issues of phonetics, 

phonology, orthoepy, accentology, graphics, 

classification of sounds, their modification in the flow 

of speech, features of syllable and syllable in the 

Russian language, the concept of phoneme, rules of 

phonetic and phonemic transcription.  

БП 

ЖООК       

 

KOTLL  

2207 

Қазіргі орыс 

тiлінің 

лексикологиясы 

мен 

лексикографияс

ы 

Пән орыс тілінің лексикасы мен фразеологиясының 

ерекшеліктерін, лексикалық құрамның қалыптасу 

заңдылықтарын, Семантиканың дамуын, контекстегі 

сӛздердің ӛзара әрекеттесу сипатын, лексикалық жүйенің 

парадигматикалық және синтагматикалық қатынастарын, 

сӛздіктердің түрлері мен түрлерін және олармен жұмыс 

істеу ерекшеліктерін зерттеуге арналған. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

БД ВК   LLSRYa 2207 Лексикология и 

лексикография 

современного 

русского языка 

Дисциплина посвящена изучению особенностей лексики и 

фразеологии русского языка, законы формирования лекси-

ческого состава, развития семантики, характер взаимодей-

ствия слов в контексте, парадигматические и синтагмати-

ческие отношения лексической системе, типы и виды сло-

варей и особенности работы с ними. 

BD UC LLMRL 2207 Lexicology and 

lexicography of 

modern Russian 

language 

The discipline is devoted to the study of the peculiarities of the 

vocabulary and phraseology of the Russian language, the laws 

of the formation of lexical composition, the development of 

semantics, the nature of the interaction of words in the context, 



 
 

paradigmatic and syntagmatic relations of the lexical system, 

types and types of dictionaries and features of working with 

them. 

БП 

ЖООК       

 

KОTM 2208 Қазіргі орыс 

тілінің 

морфологиясы 

Пән теориялық білімді тереңдетеді және жүйелік құбылыс 

ретінде морфология туралы тұтас түсінік қалыптастырады; 

орыс тілінің морфологиялық жүйесінің жалпы 

сипаттамасын береді; білім алушыларда морфология 

туралы идеяны тілдің арнайы ішкі жүйесі ретінде 

қалыптастырады, лексикологиямен, синтаксиспен, 

сӛзжасаммен байланысын кӛрсетеді; тіл туралы ғылымның 

осы бӛлімінің негізгі ұғымдарының мазмұнын ашады. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

БД ВК   MSRYa2208 Морфология 

современного 

русского языка 

Дисциплина углубляет теоретические знания и формирует 

целостное представление о морфологии как системном 

явлении; дает общее описание морфологической системы 

русского языка; формирует у обучающихся представление 

о морфологии как особой подсистеме языка, показывает 

связь с лексикологией , с синтаксисом, со 

словообразованием; раскрывает содержание базовых 

понятий данного раздела науки о языке. 

BD UC MMRL  2208 Morphology of 

modern Russian 

language 

The discipline deepens theoretical knowledge and forms a 

holistic view of morphology as a system phenomenon; gives a 

General description of the morphological system of the 

Russian language; forms students '' idea of morphology as a 

special subsystem of the language, shows the relationship with 

lexicology, syntax, word formation; reveals the content of the 

basic concepts of this section of the science of language. 

БП 

ЖООК       

 

KOT ZhSS 

2209 

Қазіргі орыс 

тілінің жай  

сӛйлем  

синтаксисі 

Бұл курс қазіргі орыс тілі синтаксисінің бастапқы буыны 

болып табылады, онда сипаттаманы жіктеудің негізіне 

байланысты жай сӛйлемнің барлық типтері зерттеледі: 

айтылу мақсаты бойынша; олардағы шындыққа деген 

кӛзқарастың сипаты бойынша; бір немесе екі негізгі 

мүшенің болуына байланысты.  

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

БД ВК   SPPSRYa Синтаксис Данный курс является начальным звеном синтаксиса со-



 
 

2209 простого 

предложения 

современного 

русского языка 

временного русского языка, где изучаются все типы про-

стого предложения в зависимости от положенного в осно-

ву классификации признака: по цели высказывания; по 

характеру выражаемого в них отношения к действительно-

сти; в зависимости от наличия одного или двух главных 

членов. 
BD UC SSMRL 2209 Simple sentence 

of modern 

Russian language 

This course is the initial link of the syntax of the modern 

Russian language, where all types of simple sentences are 

studied, depending on the attribute underlying the 

classification: by the purpose of the utterance; by the nature of 

the attitude to reality expressed in them; depending on the 

presence of one or two main members. 
КП ТК  

 

KОTKSS 3306 Қазiргi орыс 

тiлiнiң құрмалас 

сӛйлем  

синтаксисі 

Пән аясында білім алушылар сӛйлем синтаксисі мен сӛз 

тіркесі синтаксисінің яғни сӛз, сӛз тіркесі сӛйлемнің 

құрылыс материалы екендігін, құрмалас сӛйлем түрлерін 

ажыратуды үйренеді. Пән мәтін синтаксисінің ӛзіндік 

ерекшеліктерінің элементтерін құрмалас сӛйлем 

материалдары негізінде толық бағдарлауға 

дағдыландырады. 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 8 

ON 10 

ПД КВ   

 

SSPSRYa 3306 Синтаксис 

сложного 

предложения 

современного 

русского языка  

 

 

В рамках дисциплины обучающиеся учатся различать син-

таксис предложения и синтаксис словосочетания: слово, 

словосочетание является строительным материалом пред-

ложения, виды составных предложений. Дисциплина при-

учает к полноценной ориентации элементов специфиче-

ских особенностей синтаксиса текста на основе материала 

составных предложений. 

PD OC CSMRL 3306 Complex sentence 

of modern 

Russian language 

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 

Бұл пәнді игеру нәтижесінде білім алушы құрмалас 

сӛйлемдердің синтаксистік жүйесін, құрмалас сӛйлемнің 

сипаты мен түрлерін ажыратуды меңгереді, теориялық 

5 5 ON 2 

ON 3 

ON 8 



 
 

практикумы білімді практикамен ұштастыруды, тіл фактілерін нақты 

танып, олардың сӛйлеу мәдениетін, жазу сауатын 

қолдануді игереді. Мәтін құрамындағы құрмалас сӛйлем 

жүйесін талдай алады. 

ON 10 

ПД КВ   

 

PSSP 3306 Практикум 

синтаксиса 

сложного 

предложения 

В результате освоения данной дисциплины обучающийся 

овладевает синтаксической системой сложноподчиненных 

предложений, различением характера и видов 

сложноподчиненных предложений, овладевает сочетанием 

теоретических знаний с практикой, реальным познанием 

фактов языка, культурой их речи, письменной 

грамотностью. Умеет анализировать систему составных 

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. 

Орыс 

әдеби

етінің

теори-

ри-

ясыме

н та-

рихы/

Тео-

рияии

сто-

рия 

рус-

ской 

лите-

рату-

ры/Th

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON 1, ON2, ON3, 

ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON8 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся бу-

дет: 

ON 1, ON2, ON3, 

ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON8 

 

/ Upon successful 

completion of the 

БП 

ЖООК       

 

ОHAA 1205 Орыс халық 

ауыз әдебиетi 

Пән орыс халық ауыз шығармашылығының түрлері, 

жанрлары, ерекшеліктері туралы түсінік береді. Білім 

алушыларға ғылыми еңбектерді ӛз бетінше талдауға, 

әртүрлі үлгілерді салыстыруға, олардың жасалу уақытын, 

орнын, қолданылу ауқымын анықтауға мүмкіндік береді. 

Пән тілдің байлығын ашып, мәдени мұраны құрметтеуге 

үйретеді. 

4 2 ON 1 

ON 2 

ON 3 

 

БД ВК   RUNT 

1205 

Русское устное 

народное 

творчество 

Дисциплина дает представление о видах, жанрах, 

особенностях русского устного народного творчесства. 

Позволяет обучающимся самостоятельно анализировать 

научные труды, сопоставлять различные образцы, 

определять время, место их создания, масштабы 

применения. Дисциплина раскрывает богатство языка и 

учит уважать культурное наследие. 

BD UC ROFA 1205 Russian oral folk 

art 

The discipline gives an idea of the types, genres, and features 

of Russian oral folk art. It allows students to independently 

analyze scientific works, compare various samples, determine 



 
 

eoryan

yan-

dhistor

yofRu

ssian-

litera-

ture 

module, the student 

will: 

ON 1, ON2, ON3, 

ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON8 

 

the time, place of their creation, and scope of application. The 

discipline reveals the richness of the language and teaches 

respect for cultural heritage. 

БП ТК       EОAТ 2214 Ежелгі орыс 

әдебиетінің  

тарихы 

Пән білім алушыларға ортағасырлық орыс әдебиетінің 

ӛзіндік ерекшелігі туралы түсінік береді және оларды 

ортағасырлық типтегі әдебиеттер мен жаңа және қазіргі 

заманғы әдебиеттерді салыстыру негізінде XVIII – ХІХ 

ғасырлардағы орыс әдебиетінің тарихын терең түсінуге 

дайындайды. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

IDL 2214 История 

древнерусской 

литературы 

Дисциплина дает обучающимся представление о 

своеобразии средневековой русской литературы и готовит 

их к глубокому пониманию истории русской литературы 

XVIII – ХIХ вв., на основе сравнения литературы 

средневекового типа и литературы нового и новейшего 

времени. 

BD OC HAL 2214 History of ancient 

literature 

Russian Russian literature gives students an idea of the 

uniqueness of medieval Russian literature and prepares them 

for a deep understanding of the history of Russian literature of 

the XVIII – XIX centuries, based on a comparison of medieval 

literature and literature of modern and contemporary times. 

БП ТК       ОАТ 2214 XҮ-ХҮІІІ ғ. 

орыс әдебиетiнiң 

тарихы 

Курсты оқу білім алушыларға осы кезеңнің әдеби 

шедеврлерін игеруге мүмкіндік береді. Олар алдыңғы 

дәуірдің ең жақсы дәстүрлері мен жаңаша ұсынылған орыс 

әдебиетінің бағыттары – романтизм мен реализм туралы 

түсінік қалыптастырады. Осы кезеңдегі орыс әдебиеті 

тілдің байлығы мен жанрлық әртүрлілігімен ерекшеленеді. 

Бұл пән кӛрнекті жазушылар мен ақындардың 

шығармашылығын қарастырады. 

5 3 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

IRL 2214 История русской 

литературы XҮ-

ХҮІІІ века 

Изучение курса дает возможность обучающимся освоить 

литературные шедевры этого периода. Формируют пред-

ставление о направлениях русской литературы, которые 

представлены лучшими традициями и открытиями пред-

шествующей эпохи. Русскую литературу этого периода 

отличает богатство языка и жанровое разнообразие. Это 

дисциплина рассматривает творчество выдающихся писа-



 
 

телей и поэтов. 

BD OC HRL 2214 The history of 

Russian literature 

XY-XYIII c. 

Studying the course gives students the opportunity to master 

the literary masterpieces of this period. They form an idea of 

the directions of Russian literature, which are represented by 

the best traditions and discoveries of the previous era. Russian 

literature of this period is distinguished by the richness of 

language and genre diversity. This discipline examines the 

work of outstanding writers and poets. 

БП 

ЖООК       

 

OAT 2210 XIX ғасырдағы 

орыс әдебиетінің 

тарихы 

Пәнді оқу барысында білім алушылар натурализм 

мектебінің, реализмнің, романтизмнің даму 

ерекшеліктерімен, әдебиеттегі модернистік ағымдардың 

пайда болуын қалыптастырумен, авторлардың идеялық 

ізденістерімен, қоғамның дамуы мен қайта құрылуы 

туралы әртүрлі кӛзқарастарды ұстанатын жазушылардың 

қарсыласуымен танысады. 

5 4 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД ВК   IRL 2210 История русской 

литературы ХІХ 

века  

В ходе изучения дисциплины обучающиеся знакомятся с 

особенностями развития натуральной школы, реализма, 

романтизма, формирование истоков модернистских тече-

ний в литературе, идейные искания авторов, противобор-

ство писателей, придерживающихся различных взглядов 

на развитие и преобразование общества. 

BD UC HRL 2210 History of Rus-

sian literature of 

XIX century 

In the course of studying the discipline, students get acquainted 

with the peculiarities of the development of the natural school, 

realism, romanticism, the formation of the origins of modernist 

trends in literature, the ideological quest of authors, the 

confrontation of writers who hold different views on the 

development and transformation of society. 

БП ТК       OAT 3223 ХХ ғасырдың І 

жартысындағы 

орыс әдебиеті 

тарихы 

Пән XIX ғасырдың аяғы – ХХ ғасырдың басындағы әдеби 

процестің сипатын, оның даму ерекшеліктерін, әлеуметтік-

саяси жағдайдың әдебиеттің дамуына әсерін, орыс 

тарихының бетбұрыс кезеңдеріндегі жазушылар мен 

ақындардың шығармашылық ізденістерінің кӛрінісін, оқу 

кезеңіндегі әдеби бағыттар мен топтардың түсі мен 

құлдырауын зерттейді. 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   IRL  3223 История русской Дисциплина изучает характер литературного процесса 



 
 

 литературы І 

половины ХХ 

века 

конца XIX – начала ХХ веков, особенности его развития, 

влияние общественно-политической ситуации на развитие 

литературы, отражение творческих исканий писателей и 

поэтов в переломные моменты российской истории, рас-

цвет и упадок литературных направлений и групп в ука-

занный период. 

BD OC HRL 3223 History of Rus-

sian literature of 

the first half of 

XX c. 

The discipline studies the nature of the literary process of the 

late XIX - early XX centuries, the peculiarities of its 

development, the influence of the socio-political situation on 

the development of literature, the reflection of the creative 

searches of writers and poets at turning points in Russian 

history, the rise and decline of literary trends and groups in the 

given period. 

БП ТК       KGA 3223 Күміс ғасыр 

әдебиеті 

Пән білім алушыларға ХІХ ғасырдың аяғы мен ХХ ғасыр 

басындағы әдебиеттегі әдебиет пен қоғамдық сананың 

болып жатқан тарихи үрдістермен байланысын танытады. 

Осы кезең әдебиетіндегі жаңа бағыттарға баға беріліп, 

кӛрнекті ақындар (Блок, Ахматова, Цветаева, Гумилев, 

Есенин, Белый, Маяковский) шығармашылығы жайында 

мәлімет береді. 

5 6 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

LSV  3223 Литература 

серебрянного 

века 

Дисциплина демонстрирует обучающимся связь 

литературы и общественного сознания в литературе конца 

ХІХ-начала ХХ века с происходящими историческими 

процессами. Дается оценка новым направлениям в 

литературе этого периода, рассматривается творчество 

выдающихся поэтов (Блока, Ахматовой, Цветаевой, 

Гумилева, Есенина, Белого, Маяковского). 

BD OC SAL 3223 Silver Age 

Literature 

The discipline demonstrates to students the connection of 

literature and public consciousness in the literature of the late 

XIX-early XX century with the ongoing historical processes. 

The assessment of new trends in the literature of this period is 

given, the work of outstanding poets (Blok, Akhmatova, 

Tsvetaeva, Gumilev, Yesenin, Bely, Mayakovsky) is 

considered. 

КПЖО ОА 4302 ХХ ғасырдың ІІ- Бұл пән білім алушыларды ХХ ғасырдың екінші 4 7 ON 2 



 
 

ОК   

 

жартысындағы 

орыс әдебиеті 

жартысындағы орыс әдебиетінің кӛрнекті ӛкілдерімен, 

олардың шығармаларымен таныстырады. Осы кезеңде 

орын алған әдеби бағыттарды қарастырады, кӛркемдік 

ізденістерге талдау жасайды. Ӛзекті мәселелерге ӛзіндік 

кӛзқарас қалыптастыруға үйретеді. 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ПД ВК 

 

RL 4302 Русская 

литература ІІ 

половины ХХ 

века 

Данная дисциплина знакомит обучающихся с 

выдающимися представителями русской литературы 

второй половины ХХ века, их произведениями. 

Рассматривает литературные направления, имевшие место 

в этот период, анализирует художественные поиски. Учит 

формировать самостоятельный подход к актуальным 

проблемам. 

PD UC RL 4302 Russian literature 

of the second half 

of XX centure 

This discipline introduces students to outstanding 

representatives of Russian literature of the second half of the 

twentieth century, their works. Examines the literary trends 

that took place during this period, analyzes artistic searches. 

Teaches you to form an independent approach to current 

problems. 

КП 

ЖООК   

 

КОАAS 4303 Қазiргi орыс 

әдебиетi және 

әдеби сын 

Бұл пән 20 ғасырдың аяғы-21 ғасырдың басындағы қазіргі 

әдебиетті, постмодернизмді, қазіргі әдеби процестегі 

поэзияны, қазіргі реалист жазушылардың 

шығармашылығындағы проблемалардың әлеуметтік 

аспектілерін қарастырады (З.Прилепин, Р. Сенчин). ХХІ 

ғасырдағы әдеби сын, жалпы әдеби сынның дамуын, 

қазіргі әдеби сынның негізгі тенденцияларын анықтайтын 

жаңа тенденцияларды зерттейді. 

4 7 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ПД ВК 

 

SRLLK 4303 Современная 

русская 

литература и 

литературная 

критика 

Данная дисциплина рассматривает современную 

литературу конца 20-начала 21 веков, постмодернизм, 

поэзию в современном литературном процессе,социальные 

аспекты проблематики в творчестве современных 

писателей реалистов (З. Прилепин, Р. Сенчин). Изучает 

новые тенденции, определившие развитие литературной 

крити-ки,литературную критику в ХХI веке, основные 

тенденции в современной литературной критике. 

PD UC MRLLC 4303 Modern Russian This discipline examines modern literature of the late 20th-



 
 

literature and 

literary criticism 

early 21st centuries, postmodernism, poetry in the modern 

literary process, social aspects of the problematic in the work 

of modern realist writers (Z. Prilepin, R. Senchin). Studies new 

trends that have determined the development of literary 

criticism, literary criticism in the XXI century, the main trends 

in modern literary criticism. 

БП ТК       ZhShEA  4224 Жақын шет 

елдерінің 

әдебиеті 

Пән Ресей мен ТМД халықтарының ұлттық 

ерекшеліктерін, сондай-ақ осы әдебиеттердің ӛзара 

әрекеттесу процестерін қайта құруды зерттейді; курста 

ұлттық әдебиет шығармаларына талдау жасалады және 

студенттермен әдеби терминдер мен ұғымдардың бүкіл 

жүйесі ұлттық ерекшелігі бар шығармаға қолданылады. 

4 7 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

LSBZ  4224 Литература 

стран ближнего 

зарубежья 

Дисциплина изучает национальную специфику литератур 

народов России и СНГ, а также воссоздание процессов 

взаимодействия этих литератур; в курсе производится ана-

лиз произведений национальной литературы и отработка 

со студентами всей системы литературоведческих терми-

нов и понятий применительно к произведению, несущему 

национальную специфику. 

4   

BD OC LCNA  4224 Literature of 

Countries Near 

Abroad 

The discipline studies the national specifics of the literature of 

the peoples of Russia and the CIS, as well as the reconstruction 

of the processes of interaction of these literatures; the course 

analyzes the works of national literature and works out with 

students the entire system of literary terms and concepts 

applied to a work bearing national specifics. 

   

БП ТК       BAMO 4224 Балалар әдебиеті 

және мәнерлеп 

оқу  

Пән балалар әдебиеті ӛкілдерінің шығармашылығын 

зерттеуге, олардың идеялық-тақырыптық ерекшеліктеріне 

негізделген шығармаларды жүйелеуге бағытталған. Білім 

алушыларға жанрлық айырмашылықтарды бағдарлауға 

кӛмектеседі, сонымен қатар мәнерлеп оқу, әдеби 

шығармаларды талдау дағдыларын дамытады. 

4 7 ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

БД КВ   

 

DLVCh 4224 Детская 

литература и 

выразительное 

чтение  

Дисциплина направлена на изучение творчества 

представителей детской литературы, систематизации 

произведений на основе их идейно-тематических 

особенностей. Помогает обучающимся ориентироваться в 



 
 

жанровых различиях, а также прививает навыки 

выразительного чтения, анализа литературных 

произведений. 

BD OC ChLCS 4224 Children's 

Literature and 

Coherence of 

Speech 

The discipline is aimed at studying the creativity of 

representatives of children''''s literature, systematization of 

works based on their ideological and thematic features. Helps 

students to navigate genre differences, and also instills the 

skills of expressive reading, analysis of literary works. 

БП 

ЖООК       

 

OP 1206 Оқу практикасы Бұл практиканың барысында білім алушылар алғашқы 

кәсіби құзыреттіліктерге ие болады,  алған теориялық 

білімдерін бекітеді және тереңдетеді, зерттеу қызметінің 

бастапқы дағдыларын қалыптастырады, іскерлік 

корреспонденцияны жүргізуге үйренеді. 

1 2 ON 3 

ON 5 

 

БД ВК   UP 1206 Учебная 

 практика 

В ходе данной практики обучающиеся приобретают пер-

воначальные профессиональные компетенции, закрепляют 

и углубляют полученные теоретические знания, формиру-

ют первоначальные навыки исследовательской деятельно-

сти, учатся вести деловую переписку. 

BD UC TP 1206 Training practice During this practice, students acquire initial professional com-

petencies, consolidate and deepen their theoretical knowledge, 

form initial research skills, and learn to conduct business corre-

spondence. 

Ғылы

ми-

педа-

гоги-

калық/

Научн

о-

педа-

гогиче

че-

ский/S

cien-

tific 

Модульді сәтті 

аяқтағаннан кейін 

білім алушы 

қаблетті: 

ON4, ON5,ON6,ON7, 

ON8, ON9, 

ON10,ON12 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся  

будет: 

ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON8, ON9, 

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-әрекеттер 

мазмұнындағы инновацияларын зерттейді. 

5 4 ON 4 

ON 9 

ON12 

БД ВК   Ped 2211 Педагогика Определены цели, задачи и концептуальные 



 
 

and 

peda-

gogi-

cal 

ON10,ON12 

/Upon successful 

completion of the 

module, the student 

will: 

ON4, ON5, ON6, 

ON7, ON8, ON9, 

ON10,ON12 

 

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 

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 

Бұл пән аясында білім алушылар тәрбие процесі, 

мектептің және сыныптың тәрбие жүйесі, сынып 

жетекшісінің тәрбие қызметінің жүйесі туралы түсінік 

алады. Тәрбие жұмысын жоспарлау әдістемесі мен 

технологиясы және қашықтықтан оқыту технологиясын 

меңгереді. Оқушылар ұжымын қалыптастырудағы тәрбие 

жұмысының ерекшеліктерін игереді. 

5 5 ON 9 

ON 10 

ON12 

 

БД ВК   MPMVR 

3212 

Молодежная  

политика и  

методика  

В рамках данного предмета обучающийся получает пред-

ставление о воспитательном процессе, воспитательной си-

стеме школы и класса, системе воспитательной деятельно-



 
 

воспитательной 

работы 

сти классного руководителя. Владеет методикой и техно-

логией планирования воспитательной работы и технологи-

ей дистанционного обучения. Осваивает особенности вос-

питательной работы в формировании коллектива учащих-

ся. 

BD UC YuPTUW 3212 Youth Policy and 

Technique for 

Upbringing Work 

Within the framework of this subject, the student gets an idea 

of the educational process, the educational system of the school 

and class, the system of educational activities of the class 

teacher. He is proficient in the methodology and technology of 

educational work planning and distance learning technology. 

Masters the features of educational work in the formation of a 

team of students. 

КП ТК  

 

ОТОА 3307 Орыс тiлiн  

оқыту әдiстемесi 

Пән оқушылардың дайындық деңгейі мен психологиялық-

педагогикалық ерекшеліктерін ескере отырып, мектепте 

орыс тілін оқыту мәселелерін зерделеуге, оқытудың ӛзекті 

міндеттерін, орыс тілінің түрлі курстарын оқытудың 

жетекші технологияларын, әдістерін, тәсілдерін 

қарастыруға бағытталған 

5 5 ON 4 

ON 8 

ON12 

ПД КВ   

 

MPRYa 3307 Методика  

преподавания  

русского языка 

Дисциплина направлена на изучение вопросов преподава-

ния русского языка в школе, рассмотрение актуальных за-

дач преподавания, ведущих технологий, методов, приемов 

изучения различных курсов русского языка с учетом уров-

ня подготовки и психолого-педагогических особенностей 

учащихся 

PD OC MTRL 3307 Methods of teach-

ing the Russian 

language 

Russian language teaching discipline is aimed at studying the 

issues of teaching Russian at school, consideration of current 

teaching tasks, leading technologies, methods, techniques for 

studying various Russian language courses, taking into account 

the level of training and psychological and pedagogical 

characteristics of students 

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 

5 5 ON 5 

ON 7 

ON10 

 



 
 

дағдыларын дамытады, ғылыми жұмысты жүргізу үшін 

қашықтықтық мүмкіндіктерді пайдаланады. 

ПД КВ   

 

OOPD 3307 Основы органи-

зации проектной 

деятельности 

Дисциплина знакомит обучающихся с основными 

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 дистанционных 

возможностей для проведения научной работы. 

PD OC BOPW 3307 Basics of Organi-

zation of Project 

Work 

The discipline introduces students to the basic rules of con-

ducting scientific research, organizing project activities. As 

part of the course, students get acquainted with the basic con-

cepts of research work, the culture of a scientific researcher, 

develop practical skills of scientific activity, the use of remote 

opportunities for scientific work. 

КП ТК  

 

ОАОА 3308 Орыс әдебиетiн 

оқыту әдiстемесi 

Курс педагогика ғылымының пәні ретінде басқа пәндер 

арасында ерекше орын алады, ӛйткені оның зерттеу 

объектісі сӛз болып табылады. Бұл пән әдебиеттің ғылым 

ретінде қалыптасу тарихын, әдебиетті оқытудың әдістері 

мен тәсілдерін зерттейді, оқытудың заманауи 

технологияларын қарастырады және тәрбиелік сипатқа ие. 

5 5 ON 4 

ON 8 

ON12 

 

ПД КВ   

 

MPRL 3308 Методика 

преподавания 

русской 

литературы 

Курс как предмет педагогической науки занимает особое 

место среди других дисциплин, потому что объектом его 

изучения является слово. Это дисциплина изучает историю 

становления литературы как науки, методы и приемы обу-

чения литературе, рассматривает современные технологии 

обучения и имеет воспитывающий характер. 

PD OC MTRL 3308 Methods of 

teaching Russian 

literature  

The course as a subject of pedagogical science occupies a 

special place among other disciplines, because the object of its 

study is the word. This discipline studies the history of the 

formation of literature as a science, methods and techniques of 

teaching literature, considers modern teaching technologies 

and has an educative character. 

КП ТК  GMTN 3308 Ғылыми мәтінді Курс сӛйлемді, абзацты семантикалық талдауға, мәтінге 5 5 ON 5 



 
 

 талдау негіздері 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. 

ON 7 

ON10 

 

 

 

 

 

 ПД КВ   

 

OANT 3308 Основы анализа 

научного текста 

Курс обучает смысловому анализу предложения, абзаца, 

составлению плана к тексту, методам и приемам тезирова-

ния, конспектирования, использованию опор для восста-

новления информации текста. Знакомит с типами связи 

предложений в абзаце, со способами изложения в научном 

тексте. Учит делать смысловой анализ фрагментов текста, 

различать заголовки научного и научно-популярного тек-

ста, писать собственный текст. 

PD OC FSTA 3308 Fundamentals of 

scientific text 

analysis 

The course teaches semantic analysis of a sentence, paragraph, 

drawing up a plan for the text, methods and techniques of ab-

stracting, taking notes, using supports to restore the infor-

mation 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 make semantic analysis of text 

fragments, distinguish between scientific and popular science 

text titles, and write your own text. 

КП 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. 

4 7 ON 5 

ON 7 

ON10 

ПД 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. 

PD OC AASL 4225 Annotation and 

abstracting of 

scientific 

literature 

The discipline introduces the history of the development of 

abstracting, teaches how to make a bibliographic description, 

annotate and abstract. Teaches to distinguish between formal 

textual signs of content aspects and their accompanying mark-

ers. Forms the skills of writing a popular science, educational 

essay, the ability to work on a review essay, make summary 

conclusions. 

БП ТК  

 

GRZhGPZhN 

4225 

Ғылыми 

рецензия жазу 

және ғылыми 

пікірталас 

жүргізу негіздері 

Пән рецензия жазудың типтік жоспарын құру, ғылыми 

мәселелерді сауатты талқылау, дәлелдеу, сендіру, ӛз 

кӛзқарасын дәлелді түрде қорғау және қарсыластың пікірін 

жоққа шығару қабілетін қалыптастыруға бағытталған. 

Пікірталас жүргізу мәдениетімен, ауызша рецензиямен, 

ғылыми пікірталасқа қатысу үшін стандартты сӛйлеу 

бұрылыстарымен таныстырады. Дау мәдениетінің негізгі 

талаптарын сақтауға, полемикалық әдістерді қолдануға 

үйретеді. 

4 7 ON 5 

ON 7 

ON10 

 

БД КВ   

 

ONNRVND 

4225 

Основы 

написания 

научной 

рецензии и 

ведения научной 

дискуссии 

Дисциплина направлена на формирование способности 

составлять типовой план для написания рецензии, умения 

компетентно обсуждать научные проблемы, доказывать, 

убеждать, аргументированно отстаивать свою точку зре-

ния и опровергать мнение оппонента. Знакомит с культу-

рой ведения дискуссий, с устной рецензией, со стандарт-

ными оборотами речи для участия в научной дискуссии. 

Учит соблюдать основные требования культуры спора, 

использовать полемические приемы. 

ВD OC BWSRCSD 

4225 

Basics of writing 

a scientific review 

and conducting a 

scientific 

discussion 

The discipline is aimed at developing the ability to draw up a 

standard plan for writing a review, the ability to competently 

discuss scientific problems, prove, convince, argumentatively 

defend one''s point of view and refute the opponent''s opinion. 

Introduces the culture of conducting discussions, with an oral 

review, with standard turns of speech for participation in a sci-

entific discussion. Teaches to observe the basic requirements 

of the culture of dispute, to use polemical techniques. 



 
 

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 

БДВК   PP 4213 Педагогическая 

практика 

Закрепляет и углубляет полученные знания по общенауч-

ным, культурологическим, психолого-педагогическим, ме-

тодическим и специальным дисциплинам, а также форми-

рует педагогические навыки и компетенции на основе тео-

ретических 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 4304 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 4304 Производствен-

ная практика  

Данная практика прививает навыки использования полу-

ченных теоретических знаний в профессиональной дея-

тельности, обучающийся учится делать смысловой анализ 

фрагментов текста, вырабатывает практические навыки 

научной деятельности, навыки написания научно-

популярного, учебного реферата. 

   

PDUC SP 4304 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 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 

3218 Пән 1/ 

Дисциплина 1 

 5 5  



 
 

OC 

БП ТК/ 

БД 

КВ/BD 

OC 

3219 Пән 2/ 

Дисциплина 2 

 5 5  

БП ТК/ 

БД 

КВ/BD 

OC 

3220 Пән 3/ 

Дисциплина 3 

 5 6  

БП ТК/ 

БД 

КВ/BD 

OC 

3221 Пән 4/ 

Дисциплина 4 

 5 6  

Де-

нешы

нықты

ру/  

Физи-

ческая 

куль-

тура/  

Physic

alCult

ure 

 

Модуль-

дісәттіаяқтаған-

нанкейінбіліма-

лушықаблетті: 

ЖК12 

 

/ После успешного 

завершения модуля 

обучающийся будет: 

ОК 12 

 

/ Upon successful 

completion 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 использовать средства и 

методы физической культуры, обеспечивающие сохранение, 

укрепление здоровья 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 

transfer of physical exertion, neuropsychic stress and adverse fac-

tors in future labor activity. 

  ҚА  Дипломдық  

жұмысты 
 12 8 ON 7 

ON 8 



 
 

(жобаны) жазу 

және қорғау 

немесе кешенді 

емтихан 

тапсыру 

 

ON1

0 

ON1

2 

ИА  Написание и за-

щита  

дипломной  

работы  

(проекта) или  

подготовка  и 

сдача  

комплексного  

экзамена        

 

 

FA  Writing and De-

fense of the Di-

ploma Work (Pro-

ject) or Prepara-

tion and Delivery 

of the Compre-

hensive Exam 

 

      240   

 


