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Білім беру бағдарламасының паспорты 

Паспорт образовательной программы  

Passport of the educational program 

БББ коды және атауы/ 

Код и название ОП 

OP code and name 

7М02305 Шетел филологиясы (ағылшын тілі) /  Иностранная 

филология (английский язык)/ Phoreign philology (English 

language) 
 

Білім беру саласының коды 

және жіктелуі / 

Код и классификация  

области образования/ 

Code and classification 

the field of education 

7М02 Өнер және гуманитарлық ғылымдар/Искусство и гу-

манитарные науки/ Arts and Humanities  

  

Даярлау бағытының коды 

мен жіктелуі/ Білім беру 

бағдарламалары тобы/ Білім 

беру бағдарламаларының 

тобы 

Код и классификация  

направлений подготовки/ 

Группа образовательных 

программ / 

Code and classification 

areas of training/ Group of 

educational programs  

7М023 Тілдер және әдебиет / Языки и литература /Language 

and Literature 

 

Білім ББ түрі/ Вид ОП/ EP 

type 

Қолданыстағы/Действующая/Acting; Жаңа/Новая/New; 

Инновациялық/Инновационная/ Innovative 

ББХСЖ бойынша деңгейі/ 

Уровень по МСКО/ ISCED 

level 

ББХСШ /МСКО/ ISCED 7 

ҰБШ бойынша 

деңгейі/Уровень по НРК/ 

NQF level 

ҰБШ /НРК/ NQF 7 

СБШ бойынша деңгейі/ 

Уровень по ОРК/ ORK level 

СБШ /ОРК// ORK 7 (7.1)  

Оқыту нысаны/ 

Форма обучения/ 

Form of study 

Күндізгі/Очное /Full time  

Оқу мерзімі/Срок обучения/ 

Training period 

1 жыл/ 1 год/1 year 

Оқыту тілі/Язык обучения/ 

Language of instruction  

қазақ және орыс/казахский, английский и русский / Kazakh, 

English and Russian 

Кредит көлемі/ 

Объем кредитов/ Loan vol-

ume 

Академиялық кредит/ Академических кредитов 60/ Aca-

demic credits 60 ECTS 

Білім беру бағдарламасының мақсаты/ Цель образовательной программы/ The purpose of 

the educational program 

Шет тілінде білім беру саласында педагогикалық және ғылыми қызмет үшін мамандар, сондай-



ақ басқару саласында, шет тілдерін білетін мамандарға мұқтаж мемлекеттік/мемлекеттік емес 

сектор ұйымдарында мамандар даярлау 

Подготовка специалистов для педагогической и научной деятельности в области иноязычного 

образования, а также специалистов  в области управления, в организациях государственно-

го/негосударственного сектора, нуждающегося в специалистах со знанием иностранных языков 
Training of specialists for pedagogical and scientific activities in the field of foreign language education, as well as 

specialists in the field of management, in organizations of the state / non-state sector that need specialists with 

knowledge of foreign languages 

Берілетін дәреже/Присуждаемая степень/ Awarded degree 

"7М02305 Шетел филологиясы (ағылшын тілі)" білім беру бағдарламасы бойынша тіл білімі 

магистрі 

Магистр языкознания по образовательной программе «7М02305 Иностранная филология 

(английский язык)» 

Master of Linguistics in the educational program " 7M02305 Foreign Philology (English)" 

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

Оқытушы, зерттеуші, ғылыми қызметкер, редактор, аудармашы, референт. 

Преподаватель, исследователь, научный сотрудник, редактор, переводчик, референт. 

Teacher, researcher, researcher, editor, translator, referent. 

Кәсіби қызмет объектілері/ Объекты профессиональной деятельности/ Objects of 

professional activity 

Түлектің кәсіби қызметінің объектілері:: 

- ЖОО, орта білім беретін оқу орындары: гимназиялар мен лицейлер; 

- газеттер мен журналдардың, радио мен теледидардың, баспалардың редакциялары; 

- бейінді Ғылыми ұйымдар, кітапханалар, мәдениет ұйымдары ; ; 

- тиісті бейіндегі ғылыми ұйымдар; 

- халықаралық ұйымдар; 

- қоғаммен байланыс бөлімдері; 

- газеттер мен журналдардың, радио мен теледидардың, баспалардың редакциялары. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

- вузы, учебные заведения среднего образования: гимназии и лицеи; 

- редакции газет и журналов, радио и телевидения, издательства; 

- профильные научные организации, библиотеки, организации культуры; 

- научные организации соответствующего профиля; 

- международные организации; 

- отделы по связям с общественностью; 

- редакции газет и журналов, радио и телевидения, издательства. 

The objects of professional activity of the graduate are: 

- universities, educational institutions of secondary education: gymnasiums and lyceums; 

- editorial offices of newspapers and magazines, radio and television, publishing houses; 

- specialized scientific organizations, libraries, cultural organizations; 

- scientific organizations of the relevant profile; 

- international organizations; 

- public relations departments; 

- editorial offices of newspapers and magazines, radio and television, publishing houses. 

Кәсіби қызмет түрлері/ Виды профессиональной деятельности/ Professional activities 

- ғылыми-зерттеу;  

- білім беру;   

- ұйымдастырушылық-басқарушылық. 

- научно-исследовательская;  

- образовательная;   

- организационно-управленческая. 

- research and development; 



- educational; 

- organizational and managerial. 

Кәсіби қызметінің функциялары/ Функции профессиональной деятельности/ Functions of 

professional activity 

- Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

- аудармаларды орындау; 

- мәтіндерді, оның ішінде шет тілдеріндегі мәтіндерді редакциялау; 

- білім беру мекемелерінде сабақтар өткізу және дәрістер оқу; 

- білім беру саласындағы менеджментті жүзеге асыру; 

- халықаралық ұйымдар мен бизнес құрылымдарда іскерлік құжаттаманы шет тілдерінде 

жүргізу. 

- Проведение научно-исследовательской работы; 

- выполнение переводов; 

- редактирование текстов, в том числе на иностранных языках; 

- проведение занятий и чтение лекций в образовательных учреждениях; 

- осуществление менеджмента в сфере образования; 

- ведение деловой документации на иностранных языках в международных организация и 

бизнес структурах. 

- Conducting research work; 

- making transfers; 

- editing of texts, including in foreign languages; 

- conducting classes and lectures in educational institutions; 

- implementation of management in the field of education; 

- conducting business documentation in foreign languages in international organizations and business 

structures. 

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

ON1 ғылыми байланысты ана тілінде және шет тілінде жүзеге асыру, өзінің зерттеу нәтижелерін 

ұлттық және халықаралық деңгейде жариялау 

ON2 табысты педагогикалық іс-әрекетке ықпал ететін білім алушылармен қарым-қатынас жасау 

және дамыту, педагогикалық іс-әрекетті жобалау 

ON3 Психология және тұлғааралық қарым-қатынас туралы білімді басқару ортасында қолдану 

ON4 көркем мәтіннің белгілі бір мәдениетке жататындығы тұрғысынан функционалды, 

лингволитуратуралық және танымдық-тұжырымдамалық талдау жүргізу. 

ON5 Қазіргі тіл білімінің мәселелерін және зерттеу мәтінінің негізгі әдістерін жалпы тілдік 

бағалау дағдыларын қолдану 

ON6 Мәдениетаралық коммуникацияның әртүрлі со-цио-функционалдық тіркелімдеріне 

оқытудың когнитивті-лингвомәдени-турологиялық бағдарламаларын модельдеу 

ON7 когнитивтік лингвистика әдістерін қолдану, когнитивтік ғылымның қазіргі даму 

үрдістерінде бағдарлану 

ON8 филологиялық зерттеулер саласында лингвистикалық эксперименттер және жобалау 

жұмыстарын жүргізе білу 

ON1 Осуществлять научную коммуникацию на родном и иностранном языке, публиковать свои 

результаты исследований на национальном и международном уровне 

ON2 Создавать и развивать отношения с обучающимися, способствующие успешной педагоги-

ческой деятельности,  проектировать педагогическую деятельность 

ON3 Применять знания психологии и межличностной коммуникации в управленческой среде 

ON4 Проводить функциональный, лингволитературоведческий и когнитивно-концептуальный 

анализ художественного текста в аспекте его принадлежности к определенной культуре.   

ON5 Использовать умения общелингвистической оценки проблем современного языкознания и 

основных методов исследовательского текста 

ON6 Моделировать когнитивно-лингвокультурологические программы обучения различным со-

цио-функциональным регистрам межкультурной коммуникации 



ON7 Применять методы когнитивной лингвистики, ориентироваться в современных тенденциях 

развития когнитивной науки 

ON8 Уметь проводить лингвистические эксперименты и проектную работу в области филологи-

ческих исследований 

ON1 Carry out scientific communication in their native and foreign languages, publish their research 

results at the national and international level 

ON2 Create and develop relationships with students that contribute to successful pedagogical activity, 

design pedagogical activity 

ON3 Apply knowledge of psychology and interpersonal communication in the management 

environment 

ON4 Conduct a functional, linguistic, literary, and cognitive-conceptual analysis of a literary text in the 

aspect of its belonging to a particular culture. 

ON5 Use the skills of general linguistic assessment of the problems of modern linguistics and the main 

methods of the research text 

ON6 To model cognitive-linguistic-cultural training programs for various socio-functional registers of 

intercultural communication 

ON7 Apply the methods of cognitive linguistics, navigate the current trends in the development of 

cognitive science  

ON8 Be able to conduct linguistic experiments and project work in the field of philological research 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 

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

Модульдің 

атауы/ 

Название 

модуля/ 

Module 

name 

Модуль бойынша ОН/ 

РО по модулю/ Module learning 

outcomes 

Компо

нент 

цикілі 

(МК, 

ЖОО, 

ТК)/Ц

икл, 

компо

нент 

(ОК, 

ВК, 

КВ)/ 

Cycle, 

compo

nent 

(OK, 

VK, 

KV) 

Пәнде

р 

коды 

/Код 

дис-

ципли

ны/ 

The 

code 

discipl

ines 

Пәннің 

/тәжірибенің 

атауы/ 

 Наименование  

дисциплины 

/практики/ 

Name 

disciplines / 

practices 

Пәннің қысқаша мазмұны/  

Краткое описание дисциплины / Brief description of 

the discipline 

Креди

ттер 

саны/ 

Кол-

во 

кре-

дитов/ 

Numb

er of 

credits 

 

Се-

мест

р/ 

Seme

ster 

Қалыптаса

тын 

компетенц

иялар 

(кодттары)

/Формируе

мые 

компетенц

ии (коды)/ 

Formed 

competenci

es (codes) 

Жалпы 

кәсіби 

пәндер/Об

щие 

профессио

нальные 

дисциплин

ы/General 

professiona

l disciplines 

 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6 

 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

БП 

ЖОО

К ShT 

5201 

Шет тілі (кәсіби)  Пәнді оқу кезінде магистрлер оқытылатын лексика-

лық және грамматикалық тақырыптар шегінде шет 

тілінде ауызша және жазбаша қарым-қатынас дағды-

ларын меңгереді. Кәсіби қызмет саласында арнайы 

және ғылыми әдебиетті түсіну дағдыларын дамытуға 

көп көңіл бөлінеді. 

2 1 ON 1 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

БД ВК 

IYa 

5201 

Иностранный 

язык (професси-

ональный) 

При изучении данной дисциплины магистра-ты 

овладевают навыками устного и письмен-ного об-

щения на иностранном языке в преде-лах изучаемых 

лексических и грамматиче-ских тем. Большое вни-

мание уделяется раз-витию навыков понимания спе-

циальной и научной литературы в сфере профессио-

наль-ной деятельности. 

BD FL Foreign Language When studying this discipline, postgraduates master the 



ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6 

UC 5201 (professional) skills of oral and written communication in a foreign 

language in the context of the studied lexical and gram-

matical topics. Much attention is paid to the develop-

ment of skills of understanding special and scientific 

literature in the field of professional activity. 

  БП 

ЖОО

К 

Men 

5202 

Менеджмент Пән маги-странттардың теориялық ұстанымдарын, 

әдістемелік негіздерін түсінуін және қазіргі ұйым-

дардың қызметін басқару әдістерін меңгеруін қамта-

масыз етеді. Пән менеджмент саласындағы жаңа ғы-

лыми және практикалық жетістіктермен және ме-

неджментке қазіргі заманғы көзқарастармен таны-

стырады, магистранттар жаһандық ауқымда және 

шағын бизнесте менеджмент мәселелерін, ұйымда-

стырушылық мінез-құлық пен көшбасшылық стиль-

дерінің динамикасын зерттейді. 

2 1 ON 2 

ON 3 

БД ВК 

Men 

5202  

Менеджмент Дисциплина дает осмысление и понимание маги-

странтами теоретических положений, методических 

основ и овладение методами управления деятельно-

стью современных ор-ганизаций. Дисциплина зна-

комит с  новей-шими научными и практическими 

достиже-ниями в области менеджмента и современ-

ных взглядов на менеджмент, магистранты изучат 

проблемы менеджмента в глобальном масштабе и 

малом бизнесе, динамику организационного поведе-

ния и стилей лидерства. 

BD 

UC 

Man 

5202 

Management The discipline provides students with understanding and 

understanding of theoretical positions, methodological 

foundations and mastering the methods of managing the 

activities of modern organizations. The discipline intro-

duces new scientific and practical achievements in the 

field of management and modern views on management, 

undergraduates will study the problems of management 

on a global scale and small business, the dynamics of 

organizational behavior and leadership styles. 

БП 

ЖОО

BP 

5203 

Басқару психо-

логиясы  

Пән магистранттардың басқару психологиясының 

теориялық-әдіснамалық негіздерін түсінуін және 

2 1 ON 2 

ON 3 



К түсінуін, басқару үрдістері жүйесіндегі тұлғаның 

рөлі мен орны туралы түсінігін береді, басқару 

қызметінің және басқару өзара әрекетінің мәнін 

ашады. Магистранттар персоналды басқару прин-

циптері мен әдістерін, мотивация теориясын, 

басқарушылық шешімдерді қабылдауды зерттейді, 

басқару ортасындағы басшылық, көшбасшылық 

және тұлғааралық коммуникация дағдыларын алады. 

БД ВК 

PU 

5203 

Психология 

управления 

Дисциплина дает осмысление и понимание маги-

странтами теоретико-методологических основ пси-

хологии управления, представление о роли и месте 

личности в системе управленческих процессов, рас-

крывает сущность управленческой деятельности и 

управленческого взаимодействия. Магистранты изу-

чат принципы и методы управления персоналом, 

теории мотивации, принятия управленческих реше-

ний, получат навыки руководства, ли-дерства и меж-

личностной коммуникации в управленческой среде. 

  BD 

UC 

РМ 

5203 

Psychology  of 

management 

The discipline provides postgraduates with an under-

standing of the theoretical and methodological founda-

tions of management psychology, an idea of the role and 

place of the individual in the system of management 

processes, reveals the essence of management activities 

and management interaction. Postgraduates will study 

the principles and methods of personnel management, 

the theory of motivation, management decision-making, 

and gain skills in administration, leadership, and inter-

personal communication in the management environ-

ment. 

   

Лингвисти

калық 

зерттеу 

және  

методолог

иясы/ 

Методолог

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 7, ON 8 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

БП ТК            

ZhMS

hTBB

KM 

5204 

Жоғары мектеп-

те шетел тілінде 

білім берудің 

қазіргі методо-

логиясы  

Пән шет тілді және шетел филологиялық білім бе-

рудің қазіргі когнитивті-лингвомәдени әдіснамасын 

және оның реализациялық білім беру парадигмасы-

мәдениетаралық коммуникация теориясын меңгеру-

ге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде білім алушы 

жоғары оқу орындарының студенттерін оқытудағы 

тіл қырлары мен сөйлеу қызметінің әр түрлі түрлерін 

4 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 



ия 

лингвисти

ческих 

учений и 

преподава

ния ИЯ в 

высшей 

школе/ 

Methodol-

ogy of lin-

guistic 

studies and 

foreign 

languages 

teaching in 

higher edu-

cation 

дет: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 7, ON 8 

 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 7, ON 8 

оқытудың заманауи әдістерін қолдануға; мәдениета-

ралық коммуникацияның әр түрлі регистрін оқыту 

бағдарламаларын модельдеуге құзыретті болады. 

 БД КВ            

SMIO

VSh 

5204 

Современная 

методология 

иноязычного 

образования в 

высшей школе 

Дисциплина направлена на усвоение теоретико-

практической сущности современной когнитивно-

лингвокультурологической методологии иноязычно-

го и инофилологического образования и его реали-

зационной образовательной парадигмы — теории 

межкультурной коммуникации. В результате изуче-

ния дисциплины обучающийся компетентен исполь-

зовать современные методы обучения различным 

видам речевой деятельности и аспектам языка в обу-

чении студентов вузов; моделировать программы 

обучения различным регистрам межкультурной 

коммуникации. 

  BD 

EC 

MMF

LTHI 

5204 

Modern method-

ology of foreign 

languages teach-

ing in Higher in-

stitutions 

The discipline is aimed at mastering the theoretical and 

practical essence of the modern cognitive-linguistic-

cultural methodology of foreign language and foreign 

language philology education and its implementation of 

the educational paradigm — the theory of intercultural 

communication. As a result of studying the discipline, 

the student is competent to use modern methods of 

teaching various types of speech activity and aspects of 

language in teaching university students; to model train-

ing programs for various registers of intercultural com-

munication. 

  БП ТК            

PMN 

5204 

Педагогикалық 

менеджменттің 

негіздері  

Курсты оқу барысында магистранттардың менедж-

мент негіздері туралы білім жүйесін меңгеруі арқы-

лы кәсіби қызметте жүзеге асыру үшін қажетті 

ұғымдар, пайымдаулар қалыптасады; менеджмент 

4 1 ON 1 

ON 2 

ON 3 



саласында іскерлікті меңгеру, бұл оларға педагоги-

калық және басқа да кәсіби қызметті тиімді құруға 

мүмкіндік береді. 

  БД КВ            

OPM 

5204 

Основы педаго-

гического ме-

неджмента 

В ходе изучения курса  формируются понятия, суж-

дения, необходимые для реализации в профессио-

нальной деятельности через усвоение магистрантами 

системы знаний об основах менеджмента; приобре-

тение умений в области менеджмента, что позволит 

им эффективно строить педагогическую и другую 

профессиональную деятельность. 

  BD 

EC 

FPM 

5204 

Fundamentals of 

Pedagogical 

Management 

In the course of studying the course, the concepts and 

judgments necessary for implementation in professional 

activity are formed through the assimilation of the sys-

tem of knowledge about the basics of management by 

postgraduates; the acquisition of skills in the field of 

management, which will allow them to effectively build 

pedagogical and other professional activities. 

  КП 

ЖО-

ОК   
AL 

5301 

 

Әлеуметтік 

лингвистика 

Курс қазіргі заманғы әлеуметтік лингвистиканың 

негізгі бағыттарын зерттеуге, тілдік құрылымдарда 

әлеуметтік процестердің көрініс табуының ерек-

шелігін зерттеуге, қазіргі коммуникацияның про-

блемалық салаларында әлеуметтік-лингвистикалық 

білімді қолдану мүмкіндігін көрсетуге бағытталған. 

5 1 ON 1 

ON 4 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

  ПД 

ВК 

SL 

5301 

Социальная 

лингвистика 

Данный курс направлен на изучение основных  

направлений современной социолингвистики, иссле-

дование специфики отражения социальных процес-

сов в языковых структурах, демонстрация возмож-

ности использования социолингвистического знания 

в проблемных областях современной коммуникации. 

 

  PD 

UC 
Soc 

5301 
Sociolinguistics 

This course is aimed at studying the main directions of 

modern sociolinguistics, studying the specifics of the 

reflection of social processes in language structures, 

demonstrating the possibility of using sociolinguistic 

knowledge in problem areas of modern communication. 

  КП GBSh ХХ-ХXІ ғасыр Курс әдеби үрдістің заңдылықтарын қарастырады; 5 1 ON 1 



ЖО-

ОК   

AKB 

5302 

Батыс пен 

Шығыс әдеби-

етінің қазіргі 

бағыты  

тарихи және әлеуметтік-мәдени контекстегі Батыс 

және Шығыс елдеріндегі қазіргі әдеби бағыттардағы 

әртүрлі өкілдердің орны мен рөлін қарастырады. 

Курс магистранттарға шетел әдебиетінің қазіргі жай-

күйін сипаттайтын феномендерді қолдануға 

мүмкіндік береді. Пән аясында постпостмодернизм 

және постфеминизм, жаңа тарихизм және медиацен-

тризм және т. б. қарастырылады. 

ON 4 

ON 5 

ON 8 

  ПД 

ВК 

STLZ

VRS 

5302 

Современные 

тенденции в ли-

тературах Запада 

и Востока на ру-

беже XX-XXI 

столетий 

Курс рассматривает  закономерности литературного 

процесса; место и роль различных представителей 

современных литературных направлений в странах 

Запада и Востока в историческом и социокультур-

ном контексте. Курс позволяет магистрантам обра-

титься к феноменам, характеризующим современное 

состояние зарубежной литературы. В рамках дисци-

плины рассматриваются постпостмодернизм и пост-

феминизм, новый историзм и медиацентризм и др.   

   

  PD 

UC 

MTL

WEL 

5302 

Modern tenden-

cies in Literature 

of the West and 

the East in the late 

XXth - XXI c. 

The course examines the regularities of the literary pro-

cess; the place and role of various representatives of 

modern literary trends in the countries of the West and 

East in the historical and socio-cultural context. The 

course allows postgraduates to address the phenomena 

that characterize the current state of foreign literature. 

The discipline examines post-postmodernism and post-

feminism, new historicism and media centrism, etc. 

   

Бірінші 

және 

екінші 

шетел 

тілдерінде

гі 

текстологи

ялық 

зерттеулер

/Текстолог

ические 

Модульді сәтті аяқтағаннан 

кейін білім алушы қаблетті: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8 

 

/ После успешного заверше-

ния модуля обучающийся бу-

дет: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8 

 

КП 

ТК 

 
ShTB

OM  

5304 

 

Шетел тіл 

білімінің  өзекті 

мәселелері  

XXI ғ.аяғы ХХ ғасырдың аяғындағы шетел тілтану 

ғылымының аспектологиясы мен әдіснамасының 

қалыптасуы мен дамуы туралы теориялық білім 

жүйесін, қазіргі заманғы ғылыми парадигманы 

құрайтын базалық білімді қалыптастырады. Струк-

турализм, когнитивистика, психолингвистика, праг-

малингвистиканың қазіргі ғылыми мәселелерін зерт-

теу. Тілдік жүзеге асыру теорияларының негізгі тер-

миндері, тәсілдері және әдіснамасы.   

5 1 ON 1 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

ON 8 

ПД 

КВ           

FPSZ

Ya 

Фундаменталь-

ные проблемы 

Формирует систему теоретических знаний о станов-

лении и развитии аспектологии и методологии зару-



исследова

ния на 

первом и 

втором 

ИЯ/Textual 

studies in 

the main 

and second 

foreign 

language 

 

/ Upon successful completion of 

the module, the student will: 

ON 1, ON 2, ON 3, ON 4, ON 5, 

ON 6, ON 7, ON 8 

5304 современного 

зарубежного 

языкознания 

бежной языковедческой науки конца XX начала XXI 

вв, базовые знания, составляющие современную 

научную парадигму. Изучение современной научной 

проблематики структурализма, когнитивистики, 

психолингвистики, прагмалингвистики. Ключевые 

термины, подходя и методология теорий речевой 

реализации.   

 PD EC 

FPMF

L 5304 

Fundamental 

problems of mod-

ern foreign lin-

guistics 

Forms a system of theoretical knowledge about the for-

mation and development of aspectology and methodolo-

gy of foreign linguistics of the late XX-early XXI centu-

ries, the basic knowledge that makes up the modern sci-

entific paradigm. The study of modern scientific prob-

lems of structuralism, cognitive science, psycholinguis-

tics, and pragmalinguistics. Key terms, approaches and 

methodology of the theory of speech realization. 

  КП 

ТК 

 
KZA 

5304 

Контекстуалды 

зерттеу 

әдіснамасы  

Мәтін мен дискурсты зерттеудің заманауи теорияла-

рының әдіснамасы. Мәтіннің онтологиялық және 

гносеологиялық ерекшеліктері. Мәтіндердің қазіргі 

типологиясы. Мәтіннің прагматикалық табиғаты. 

Дискурстағы тілдік құбылыстарды зерттеу әдістері. 

Мәдениет және әлеуметтік процестер контекстіндегі 

инофилологиялық зерттеулердің мәселелері.   

5 1 ON 1 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

ON 8 

  ПД 

КВ           

MKI 

5304 

Методология 

контекстуальных 

исследований 

Методология современных теорий исследования 

текста и дискурса. Онтологические и гносеологиче-

ские особенности текста. Современные типологии 

текстов. Прагматическая природа тексте. Методы 

исследования языковых явлений в дискурсе. Про-

блемы инофилологических исследований в контек-

сте культуры и социальных процессов.   

  PD EC 

MCR 

5304 

Methodology of 

the contextual 

research   

Methodology of modern theories of text and discourse 

research. Ontological and epistemological features of the 

text. Modern typologies of texts. The pragmatic nature 

of the text. Methods of research of language phenomena 

in discourse. Problems of foreign language philological 

research in the context of culture and social processes. 

  КП ZhKSh Жалпы кәсіби Жалпы кәсіптік шет тілі білім беру мәдениетін, про- 5 1 ON 1 



ТК 

 

T(E) 

5305 

шетел тілі 

(екінші) 

цесінде қажетті дағдыларды қалыптастыруға ықпал 

етеді. Кәсіби-бағытталған мәселелер бойынша 

әңгімелер, пікірталастар, пікірталастар, сондай-ақ 

мәдениетаралық қоғамдастық үшін тілді еркін және 

тиімді қолдана білу. 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 7 

ON 8 

  ПД 

КВ           

OI-

Ya(V) 

5305 

Общепрофесси-

ональный ИЯ 

(второй) 

Общепрофессиональный иностранный язык способ-

ствует формированию культуры обще-ния на Вия, 

умений, необходимых в процессе 

бесед, дискуссий, диспутов по профессио-нально-

ориентированной проблематике, а также умений 

свободно и эффективно поль-зоваться языком для 

межкультурного обще-ния. 

  PD EC 

GPFL(

S) 

5305 

General profes-

sional foreign 

language (second) 

A general professional foreign language contributes to 

the formation of a culture of communication, the skills 

necessary in the process of conversations, discussions, 

debates on profession-oriented issues, as well as the abil-

ity to freely and effectively use the language for intercul-

tural communication. 

  КП 

ТК 

 

EShT

MT 

5305 

Екінші шетел 

тілінде мәтін 

түсіндіру   

Пәнді оқу барысында магистранттардың тілдік да-

муы, екінші шет тілінде сөйлеу қызметін одан әрі 

меңгеруі қарастырылған: мәтінді талдау, тиімді оқу, 

дыбысты сөйлеуді толыққанды қабылдау, авторлық 

ұстанымды білдіру және т. б. 

5 1 ON 1 

ON 4 

ON 5 

ON 6 

ON 8 

  ПД 

КВ           
ITVIY

a 

5305 

Интерпретация 

текста на втором 

ИЯ 

В ходе изучения дисциплины предусматривается 

языковое развитие магистрантов,  дальнейшее овла-

дение ими речевой деятельностью на втором ИЯ:  

умениями и навыками анализа текста, рационально-

го чтения, полноценного восприятия звучащей речи, 

выражения авторской позиции и др. 

  PD EC 

TISL 

5305 

Text interpreta-

tion in the second 

language 

In the course of studying the discipline, the language 

development of postgraduates, further mastering their 

speech activity in the second stage are provided: the 

skills and abilities of text analysis, rational reading, full 

perception of the sounding speech, expression of the 

author's position, etc. 

  КП OP Өндірістік прак- Өндірістік практика тұрақты кәсіби құзыреттерді 5 2 ON 1 



ЖО-

ОК   

5303 тикасы қалыптастыру, қойылған міндеттерді өз бетінше 

және сапалы орындау және негізделген шешімдер 

қабылдау қабілетін қалыптастыру, магистрлік дис-

сертацияны дайындау және жазу үшін эмпирикалық 

материалдарды жинау, кәсіби қызметке деген ынта-

ны нығайту мақсатында жүргізіледі. 

ON 2 

ON 3 

ON 5 

ON 7 

ON 8 

  ПД 

ВК 

PP 

5303 

Производствен-

ная практика  

Производственная практика проводится с целью 

формирования устойчивых профессиональных ком-

петенций, формирования способности самостоя-

тельно и качественно выполнять поставленные зада-

чи и принимать обоснованные решения, сбора эмпи-

рического материала для подготовки и написания 

магистерской диссертации, укрепления мотивации к 

профессиональной деятельности. 

  PD 

UC 

IP 

5303 
Industrial practice 

Industrial practice is carried out with the aim of forming 

stable professional competencies, forming the ability to 

independently and efficiently perform tasks and make 

informed decisions, collecting empirical material for 

preparing and writing a master's thesis, strengthening 

motivation for professional activity. 

Экспери-

менттік-

зерттеу 

жұмысы 

/Эксперим

ентально-

исследова-

тельская 

работа/ 

Experiment

al research 

work 

 МЭЗ

Ж 

5401 

Тағылымдама-

дан өту мен ма-

гистрлік жобаны 

орындауды 

қамтитын маги-

странттың экс-

перименттік-

зерттеу жұмысы 

Эксперименттік-зерттеу жұмысы ғылыми жетек-

шінің басшылығымен магистрантпен толтырылады. 

Жұмыстардың бағыты магистрлік жобаның тақыры-

бына сәйкес айқындалады. 

13 2  

  ЭИРМ 

5401 

Эксперимен-

тально-

исследователь-

ская работа ма-

Экспериментально-исследовательская работа вы-

полняется магистрантом под руководством научного 

руководителя. Направление работ определяется в 

соответствии с темой магистерского проекта. 

   



гистранта, 

включая про-

хождение ста-

жировки и вы-

полнение маги-

стерского проек-

та  

  МЖР

Қ 

5401 

Experimental re-

search work of a 

master student, 

including intern-

ship and  writing 

of Master's thesis 

Experimental research work is carried out by a master's 

student under the guidance of a scientific supervisor. 

The direction of the work is determined in accordance 

with the topic of the master's project. 

   

  

 
  Магистрлік жо-

баны рәсімдеу 

және қорғау   

 12 2  

  ОиЗМ

П 

 Оформление и 

защита маги-

стерского проек-

та 

    

    Writing and de-

fending of mas-

ter's project 

    

 


